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COMUNICAÇÕES ORAIS 
 

 

“A GENTE VAI LEVANDO”: UMA EXPLORAÇÃO DA RESILIÊNCIA DE 

PACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM TRATAMENTO HEMODIALÍTICO - 

Pâmela Fardin Pedruzzi (UFES); Helena Fabris Medeiros (Centro Universitário FAESA); 

Laís Sudré Campos (Centro Universitário FAESA)  

 

O trabalho se propõe investigar os níveis e características relacionadas à resiliência - sob 

a perspectiva da Psicologia Positiva - em pacientes renais crônicos que fazem 

hemodiálise. A amostra contou com 16 pacientes de um turno de hemodiálise de um 

hospital de Vitória – ES, ambos os sexos, com idades entre 16 e 80 anos (M=47,94; 

DP=18,292). Na fase de coleta dos dados, optou-se pela utilização da Escala de 

Resiliência de Wagnild e Young (1993), adaptada e validada no Brasil por Pesce et al. 

(2005), seguida da realização de entrevistas semi-estruturadas com seis (6) dos pacientes, 

consideradas através do método de análise de conteúdo categorial. Agrupando os escores 

por meio das variáveis sociodemográficas, as categorias gênero, idade, escolaridade e 

tempo de hemodiálise foram as que mais apresentaram relevância com relação aos níveis 

de resiliência propostos pela escala. Na análise de conteúdo categorial, encontraram-se 

quatro eixos temáticos correspondentes a família, os problemas, o lidar com a doença e 

espiritualidade. Acredita-se que tais resultados compartilhem do conceito de resiliência 

que propõe tal constructo como individual, dinâmico e processual. Com isso, o estudo 

discute a relevância da investigação e possíveis intervenções que abordem a resiliência 

em um ambiente hospitalar, principalmente com pacientes renais crônicos em tratamento 

de hemodiálise. 

 

Palavras-chave: Resiliência. Psicologia Positiva. Pacientes renais crônicos. 

Hemodiálise. 

E-mail de Contato: pamfardin@hotmail.com 

 

 

A CONSTRUÇÃO DO VÍNCULO COMO PRÁTICA DE CUIDADO EM SAÚDE: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO 

BÁSICA - Camila Silveira Bergantini e Alexandra Iglesias (UFES) 

 

O Sistema Único de Saúde e mais especificamente a Atenção Básica tem primado pela 

construção de vínculo entre profissionais e usuários como possibilidade de efetivação dos 

princípios desse sistema. Contudo, ainda é marcante no cotidiano das práticas a 

perspectiva de um modelo biomédico, caracterizado por certo autoritarismo e centralismo 

na tomada de decisão em relação à saúde das pessoas pelos profissionais da área. Esse 

contexto convoca a reflexão sobre como vem se dando as intervenções e os efeitos das 

vinculações e das relações afetivas presentes no trabalho em saúde. Assim, se objetiva, 

por meio de um relato de experiência, trazer a importância e os efeitos dessas relações, 

imbricadas na prática profissional em saúde, para a potencialização do cuidado na atenção 

básica. Para isso foi trazido dois casos: um com a indicação de tratar-se de uma situação 

de negligência e outro encaminhado com o diagnóstico de Transtorno do Déficit de 
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Atenção com Hiperatividade. Nessas duas situações, após um acolhimento e vinculação 

com o usuário e a família, foi possível entrar em contato com outra realidade e demandas, 

que resultaram em intervenções mais efetivas de cuidado. Nesse sentido, afirma-se a 

importância da aproximação com o território e as famílias acompanhadas pelos serviços 

de saúde, valorizando as crenças e saberes do senso comum e as percepções e sentidos 

que cada usuário e comunidade atribui as questões de saúde e de vida apresentadas. 

 

Palavras-chave: Vínculo, Acolhimento, Cuidado em Saúde, Relato de Experiência.  

E-mail de Contato: camilasbergantini@hotmail.com 

 

 

A DECISÃO PARA O CASAMENTO SEGUNDO MULHERES DE DIFERENTES 

GERAÇÕES NA PERSPECTIVA DA MORALIDADE - Tatiana Machado Moraes 

(UFES); Antonio Carlos Ortega (UFES); Heloisa Moulin de Alencar (UFES); Jussara 

Abilio Galvão (UFES)  

 

O contexto cultural atual mostra-se pouco propício para o estabelecimento de relações 

respeitosas em que o outro é reconhecido como igual (La Taille, 2009), e favorável a 

busca pela satisfação pessoal, em que o casamento tem objetivo de proporcionar amor e 

felicidade (Bauman, 2004; Del Priore, 2012). Tal cenário colabora para a construção de 

relacionamentos frágeis na atualidade (Bauman, 2004). Nesse contexto, consideramos 

pertinente investigar as justificativas que mulheres têm apresentado nas últimas décadas 

para a decisão de se casarem. Dessa forma, entrevistamos 30 mulheres casadas, entre 20 

e 30 anos, sendo que 15 entrevistas foram realizadas em 1993 e 15 em 2013. Nos 

resultados as mulheres de 2013 enfatizaram aspectos práticos, como estabilidade 

financeira e conhecimento entre o casal, enquanto que no passado foi dado destaque a 

argumentos menos objetivos, da ordem dos desejos, como o desejo de estar junto. 

Identificamos ainda que as mulheres das duas gerações manifestaram grande 

consideração a características, sentimentos, desejos e necessidades do casal, uma vez que 

a maioria das justificativas envolvia igualmente a ambos. O estudo identificou uma 

tendência para o estabelecimento do matrimônio em que outrem ocupa lugar de igual. 

Assim, é possível que o casamento esteja sendo baseado em uma relação de respeito 

mútuo, e que vise a proporcionar uma vida que valha a pena ser vivida para si e para o 

outro, o que é coerente com uma vida ética (La Taille, 2009) e com a prática da autonomia 

moral (Piaget, 1994), construindo, portanto, um contraponto a fragilidade dos vínculos. 

 

Palavras-chave: Mulheres, Parceiro; Relacionamento amoroso; Casamento; Ética 

E-mail de Contato: tatianam.moraes@gmail.com 

 

 

A DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NO BRASIL - Amanda Lovatto, 

Grazielle Baudson, Mariana Bonfá e Vanessa Catrinque  
 

Este trabalho teve como objetivo investigar o nível de conhecimento acerca da 

descriminalização do aborto com 43 pessoas, de ambos os sexos, entre 18 e 72 anos. Foi 

realizada uma pesquisa qualitativa, como instrumento de coleta de dados foi utilizado um 

questionário estruturado que foi encaminhado por uma rede social, contendo questões 

mailto:camilasbergantini@hotmail.com
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acerca da temática proposta. Os resultados apontam que 7 dos entrevistados informaram 

não saber muito a respeito da descriminalização e os outros citaram que o assunto está 

sendo julgado no STF e é de grande repercussão mundial. E 30% dos entrevistados 

citaram a descriminalização do aborto como tabu na sociedade. Com relação as fontes de 

informações que utilizam para o conhecimento do tema, 51% dos participantes 

responderam utilizar as redes sociais, somente um participante revelou a igreja como 

lugar de aquisição de conhecimento acerca do tema. Com relação a opinião sobre a 

descriminalização do aborto, 60% da amostra declara ser a favor, 30% declara serem 

contra e 10% declaram não ter opinião formada sobre o assunto. Os dados coletados 

refletem um conhecimento obtido de forma indireta por redes sociais e por instituições 

religiosas, e dessa forma um conhecimento divulgado na forma de opiniões já formadas 

e terceirizadas. Percebe-se portanto, um desconhecimento com relação ao assunto, assim, 

a Psicologia pode contribuir na reflexão sobre como a sociedade encara temas de saúde 

pública, como o aborto, que envolve aspectos físicos e também psicológicos. 

 

Palavras-chave: descriminalização do aborto; Psicologia; Saúde Pública 

E-mail de Contato: mari.bonfa@hotmail.com 

 

 

A ESCOLHA DO PARCEIRO AMOROSO SEGUNDO MULHERES DE DUAS 

GERAÇÕES - Tatiana Machado Moraes (UFES); Antonio Carlos Ortega (UFES); 

Heloisa Moulin de Alencar (UFES); Jussara Abilio Galvão (UFES)  

 

A mulher contemporânea encontra-se cada vez mais independente, social e 

financeiramente, o que têm gerado crescente liberdade feminina para decidir em quais 

condições deseja iniciar, manter ou encerrar seus relacionamentos amorosos. Nesse 

sentido, investigamos quais aspectos têm sido valorizados pelas mulheres nas últimas 

décadas na escolha do parceiro para iniciar um relacionamento amoroso. Para 

tanto,entrevistamos 30 mulheres casadas, entre 20 e 30 anos, sendo que 15 delas foram 

entrevistadas em 1993 e as outras 15 em 2013. Analisamos qualitativamente as respostas 

das duas gerações de acordo com o proposto por Delval (2002). De forma geral, 

identificamos que para a decisão de um novo relacionamento, as participantes destacaram 

principalmente aspectos pessoais, sendo que as mulheres da geração passada sublinharam 

predominantemente características próprias como sentimentos e a maturidade, enquanto 

que as entrevistadas na atualidade enfatizaram as qualidades do parceiro que favorecem 

a boa convivência e que se aproximam de valores morais. Identificamos que nas duas 

ultimas décadas houve um crescimento na tendência feminina de buscar por um 

companheiro que possa oferecer habilidades que contribuam para a boa manutenção do 

relacionamento, indicando maior compartilhamento dessa responsabilidade na 

atualidade. Consideramos ainda que os critérios eleitos para a decisão pelo 

relacionamento amoroso podem estar relacionados com a busca por satisfação pessoal o 

que pode contribuir para a fragilidade dos vínculos verificada atualmente.O estudo pode 

corroborar com profissionais da área e com a elaboração de intervenções que visem a 

promover relações respeitosas e mais estáveis. 

 

Palavras-chave: Mulheres; Relacionamentos amorosos; Moralidade. 

E-mail de Contato: tatianam.moraes@gmail.com 

mailto:mari.bonfa@hotmail.com
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A EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL SOB A ÓTICA DOS 

ADOLESCENTES TRABALHADORES - Hemilly Souza dos Santos, Católica de 

Vitória Centro Universitário - UCV; Hiago Couto Silva Ramos, Católica de Vitória 

Centro Universitário - UCV; Daniella Messa Melo e Cruz, Professora Orientadora da 

Católica de Vitória Centro Universitário – UCV  

 

O presente trabalho teve como objetivo pesquisar o nível de conhecimento de 

adolescentes sobre a Exploração Sexual Infanto-juvenil. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa quantitativa-qualitativa, utilizando uma entrevista estruturada abordando o 

nível, tipo e fonte do conhecimento da temática apresentada em 35 adolescentes de ambos 

os sexos com idades entre 14 e 16 anos, inseridos em um programa de adolescente 

trabalhador da Grande Vitória. Os dados revelaram que os participantes que sinalizaram 

possuir um nível de conhecimento muito alto sobre o assunto evidenciaram respostas 

inconsistentes ao solicitado indicando um real desconhecimento sobre a temática 

investigada, enquanto, aqueles que sinalizaram ter níveis conhecimentos de baixo a 

moderado demonstraram maior domínio acerca do tema, fornecendo respostas coerentes 

e assertivas sobre o assunto investigado, tais dados corroboram ao chamado efeito 

Dunning-Kruger, que caracteriza-se por uma distorção acerca do próprio conhecimento. 

Observa-se que quando se trata de exploração sexual, o adolescente limita-se a uma 

compreensão apenas sexual do termo, não compreendendo o contexto de exploração-

dominação de uma pessoa sobre outrem. Dessa forma, torna-se relevante o papel da 

Psicologia ao fomentar reflexões direcionadas as crianças e adolescentes ao abordar a 

exploração sexual infanto-juvenil, como estratégia preventiva e educativa, com a 

finalidade de ampliação do conhecimento e ressignificação de saberes e posturas 

cristalizadas e naturalizadas no fenômeno da exploração sexual infanto-juvenil. 

 

Palavras-chave: Exploração Sexual; Adolescentes; Psicologia. 

E-mail de Contato: hiago.couto@outlook.com 

 

 

A FORMAÇÃO DO RELACIONAMENTO FRATERNO ENTRE IRMÃOS 

BIOLÓGICOS E ADOTIVOS: UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA TEORIA 

BIOECOLÓGICA - Danielly Bart do Nascimento, Edinete Maria Rosa e Zeidi Araújo 

Trindade (UFES)  

 

O objetivo da pesquisa é conhecer a experiência de formação do relacionamento fraterno 

entre filhos biológicos e adotivos de famílias adotantes. Como aporte teórico utilizamos 

a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, pois a perspectiva sistêmica e 

fenomenológica da teoria permitiu analisar a percepção dos próprios participantes sobre 

as experiências vividas. Participaram do estudo quatro famílias, totalizando 15 

participantes, sendo 7 adultos, 5 adolescentes e 3 crianças. Utilizamos como recurso na 

coleta de dados entrevistas semiestruturadas iniciais e finais com os pais, com as crianças 

e com os adolescentes. Entrevistas a cada 6 meses com os pais e 3 meses com as crianças 

e adolescentes para acompanhar o processo de constituição da relação fraterna. Outro 
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instrumento, o genograma, foi aplicado duas vezes com cada participante no momento 

das entrevistas iniciais e finais. A análise de dados ocorreu por meio da análise 

fenomenológica na qual foi construída a narrativa de cada membro da família e 

posteriormente essas narrativas foram unidas formando a narrativa de cada família. 

Dentre os principais resultados obtivemos a formação e manutenção de relações fraternas 

próximas em três famílias, nas quais os irmãos se percebiam como amigos tinham desejo 

de manter a convivência, sentiam falta uns dos outros quando estavam afastados e, 

superavam conflitos. Uma família apresentou uma díade de irmãos com uma relação 

fraterna distante. Tal relação iniciou com conflitos que diminuíram com o passar do 

tempo em decorrência de interesses em atividades de lazer incompatíveis e, não 

interferência parental que não favoreceu a manutenção da convivência. 

 

Palavras-chave: Adoção; Relacionamento Fraterno; família; Teoria Bioecológica 

E-mail de Contato: danybartnasc@yahoo.com.br 
 

 

A PRÁTICA E TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS NO CONTEXTO 

DE FORMAÇÃO DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DOCENTE - Jaqueline Vago Ferrari (UFES), Juliana Gomes da Cunha 

Baltar (UFES) e Elizeu Batista Borloti (UFES) 

 

Este trabalho relata a exposição da inserção de treinos e ensaios comportamentais de 

habilidades sociais e terapêuticas importantes para a prática da atividade clínica em 

psicologia. As habilidades foram ensaiadas em sala de aula durante um semestre de 

ministração de uma disciplina para o curso de graduação em psicologia da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) com a participação de alunos de períodos diversos. A 

disciplina foi estruturada e ministrada por duas psicólogas, alunas do Programa de Pós-

graduação em Psicologia da UFES, sob orientação de um professor doutor em psicologia. 

A experiência docente utilizou-se da metodologia de ensino de demonstração de técnicas 

cognitivas e comportamentais em sala de aula, como o role play, ensaio comportamental, 

reforço positivo e instrução comportamental. Além disso, o ensino foi complementado 

com análises de casos clínicos e relatos de profissionais que trabalham com diversos 

públicos utilizando o Treinamento de Habilidades Sociais em suas práticas. Durante as 

exposições e ensaios praticados em aula, foram identificados e trabalhados os déficits em 

habilidades terapêuticas dos alunos de forma a reforçar e ensaiar comportamentos 

habilidosos diante da prática clínica. Foi observado que o processo de aquisição de 

habilidades ocorreu progressivamente e que há a necessidade de uma grade curricular 

com maiores orientações voltadas para a realidade do mercado de trabalho do psicólogo. 

O fechamento da disciplina se deu com um feedback coletivo, onde alunos e docentes 

compartilharam em relatos suas experiências de aprendizagem de novos comportamentos 

durante a ministração da disciplina, resultando em enriquecimento mútuo para suas 

formações. 

 

Palavras-chave: Treinamento de habilidades sociais; ensaio comportamental; 

habilidades terapêuticas; atuação psicológica 

E-mail de Contato: jackyyferrari@gmail.com 
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A PROBLEMÁTICA DA PSICOBIOGRAFIA EM KANT COM SADE - Fábio 

Augusto Rainer Dantas de Mello Silva e Giselle Falbo Kosovski (UFF)  

 

A presente comunicação se propõe a discutir de que modo o texto Kant com Sade de 

Lacan se aproxima de uma psicobiografia ou se afasta da mesma. A psicobiografia é um 

gênero controvertido que se estabeleceu, na psicanálise, a partir da leitura que se fez do 

estudo de Freud sobre Leonardo da Vinci. Neste contexto, Lacan é assumido como um 

crítico das psicobiografias, embora haja textos de sua autoria que parecem mostrar uma 

afinidade com o gênero. Esta questão se torna mais complexa quando Jacques-Alain 

Miller menciona em um de seus cursos que Kant com Sade é a legítima psicobiografia de 

Sade. Nesta comunicação, retomamos esta discussão não prosseguida por Miller por meio 

da análise do esquema 1 e 2 presentes no texto de Lacan. Conclui-se que Kant com Sade, 

por sua complexidade, foge de uma classificação rígida que o defina ou não como 

psicobiografia. 

 

Palavras-chave: Psicobiografia, Kant, Sade, Psicanálise 

E-mail de Contato: fabiorainersilva@gmail.com 

 

 

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA SOBRE O TRABALHO 

DOMÉSTICO REMUNERADO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE 

LITERATURA- Caio Gracco Lima Ancillotti (discente do curso de Psicologia da UFES) 

e Andrea dos Santos Nascimento (docente do Departamento de Psicologia da UFES)  

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, existem 18 milhões de trabalhadores 

domésticos na América Latina e no Caribe, dos quais 88% são mulheres. Já o Brasil, em 

2016, contava com 6,158 milhões de pessoas exercendo esta profissão (92% mulheres). 

Estudos apontam que o trabalho doméstico é uma das ocupações com pior qualidade de 

trabalho, envolvendo extensas jornadas de trabalho, baixas remunerações, escassa 

cobertura de proteção social e elevado nível de descumprimento das legislações 

trabalhistas. Considerando o número de indivíduos atingidos por estas condições de 

trabalho e seus possíveis efeitos psicossociais, esta pesquisa, de caráter exploratório, 

objetivou analisar a produção científica brasileira sobre o tema na última década (2008 a 

2018), através de uma revisão integrativa de literatura nos portais de periódicos SciELO, 

Pepsic e CAPES. Os resultados indicaram uma desvalorização social da profissão 

associada a elementos como gênero, raça e etnia, além da precarização dos vínculos 

empregatícios, ampliando a hierarquização da relação patrão-empregado e repercutindo 

negativamente na saúde dos trabalhadores. Observou-se, também, que a produção da 

Psicologia brasileira na área ainda é incipiente, e apenas dois dos 21 artigos encontrados 

foram produzidos por autores vinculados a Programas de Pós-Graduação em Psicologia. 

Concluiu-se que, apesar da variedade de enfoques, aportes teóricos e metodologias dos 

estudos, existem questões que carecem aprofundamentos, como as relacionadas à análise 

minuciosa dos impactos desta atuação profissional na saúde e na identidade destes 

trabalhadores. 
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Palavras-chave: Trabalho doméstico remunerado; Empregadas domésticas; Revisão 

integrativa; Revisão de literatura. 

E-mail de Contato: caio.ancillotti@gmail.com  

  

 

A PROMOÇÃO À SAÚDE E OS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA: 

EXPERIÊNCIAS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO - Alexandra Iglesias. 

Meyrielle Belotti, Bruna Ceruti Quintanilha, Talita Moraes Patrício, Natália Amaral da 

Conceição  

 

Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados por meio da Portaria 

nº.154/08 do Ministério da Saúde, com a proposta de integrar o trabalho em saúde no 

nivel da Atenção Básica (AB), com vistas a promover a integralidade do cuidado e 

ampliar a capacidade de resposta das equipes Saúde de Família aos problemas de saúde 

da população. No municipio de Vitória, esses Núcleos foram implantados em 2014. Nesse 

contexto, em 2015, os departamentos de Psicologia e Terapia Ocupacional da 

Universidade Federal do Espírito Santo, iniciaram esse projeto de extensão com o 

objetivo de fomentar ações de promoção à saúde no nivel da AB, junto às equipes NASF. 

Entende-se Promoção à Saúde como uma prática que valoriza o coletivo, a troca de 

experiências, o en¬volvimento dos sujeitos para as mudanças necessárias à construção de 

melhores condições de vida à todos. Nesse sentido, alunos de psicologia e terapia 

ocupacional se organizam em duplas para desenvolver práticas na AB, com base na 

demanda territorial. São desenvolvidas ações como: grupos e oficinas terapêuticos, visitas 

domiciliares, discussões de casos com as equipes de saúde e com os demais equipamentos 

do território. Como resultado do projeto, verifica-se uma ampliação do conhecimento e 

do pensamento crítico e reflexivo dos alunos sobre os pressupostos do trabalho na AB. 

Pondera-se também, que a inserção dos alunos no campo, têm provocado reflexões nas 

equipes NASF sobre os seus processos de trabalho, de forma a produzir mudanças 

coerentes com o cuidado integral e com a promoção à saúde. 

 

Palavras-chave: Promoção à Saúde, Atenção Primária à Saúde, Integralidade em Saúde  

E-mail de Contato: leiglesias@gmail.com 

 

 

A RELAÇÃO ENTRE JOGAR VIDEOGAMES DE AÇÃO E O SISTEMA 

ATENCIONAL - Radael Rezende Rodrigues Júnior, Mariane Lima de Souza 

(Laboratório de Fenomenologia Experimental e Cognição, Programa de Pós-Graduação 

em Psicologia – Universidade Federal do Espírito Santo)  

 

Videogames de ação são uma forma de entretenimento que atrai um público de milhões 

de pessoas no mundo. Essa abrangência, aliada às diferentes possibilidades de impacto 

cognitivo nos jogadores como resultado da interação intensa com o jogo, tem despertado 
o interesse de pesquisadores, especialmente na área da psicologia. Portanto, o objetivo 

desse estudo foi realizar uma análise crítica da relação entre possíveis alterações no 

sistema atencional e o hábito de jogar videogames de ação regularmente. Para tanto foi 

realizada uma revisão dos estudos publicados nos últimos sete anos e disponíveis nas 

bases de dados BVS Brasil (Biblioteca Virtual em Saúde Brasil) e Portal de Periódicos 

mailto:caio.ancillotti@gmail.com
mailto:leiglesias@gmail.com
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CAPES/MEC. Foram selecionados somente artigos, com textos disponíveis na íntegra, 

incluindo pesquisas primárias e revisões sistemáticas. Os resultados sugerem um melhor 

desempenho de jogadores quando comparados a não jogadores em tarefas que exigem 

capacidades específicas, tais como dividir e alternar a atenção entre tarefas e a capacidade 

de transitar entre modos de atenção difusa e focada. Por outro lado, as pesquisas se 

concentram em aspectos da atenção que são necessários para um bom desempenho 

durante o próprio jogo que funcionam quase sempre de forma automática e sob maior 

influência do próprio estímulo do que pela intencionalidade do jogador. Neste sentido, 

discute-se a necessidade de investigar aspectos da atenção até então pouco explorados 

pelos estudos, ligados a processos atencionais que necessitam de maior autorregulação, 

tais como a atenção sustentada em objetos específicos. 

 

Palavras-chave: Videogame de ação, atenção, cognição, autorregulação atencional 

E-mail de Contato: radael@gmail.com 

 

 

 

AÇÕES DO PSICÓLOGO HOSPITALAR NA PREPARAÇÃO PARA 

TRANSPLANTE DEPACIENTES RENAIS CRÔNICOS EM HEMODIÁLISE - 

Rafaela Feijó dos Santos (Instituto de Doenças Renais)  

 

A Doença Renal Crônica (DRC) é uma doença progressiva em que os rins perdem sua 

função ao ponto de não mais garantir o equilíbrio do meio interno, representando ameaça 

à vida. As formas mais comuns de tratamento para DRC são: Hemodiálise, Diálise 

Peritoneal e o Transplante (TR). No TR Renal o tratamento se dá, através de cirurgia em 

que transfere-se o rim de um doador para um receptor. Assim, todo paciente renal crônico 

precisa estar ciente e orientado de suas possibilidades, indicação, vantagens e 

desvantagens do TR Renal. O presente trabalho pretende apontar algumas experiências 

possíveis na atuação do psicólogo hospitalar que atua na hemodiálise, no tangente a 

preparação dos pacientes para o transplante. São modalidades apontadas: avaliação 

psicológica e parecer psicológico para recomendar ou contraindicar transplante; 

Orientação Pré-transplante para pacientes e familiares possíveis doadores vivos; 

Educação Continuada para Pacientes (com projetos, palestras e debates que esclareçam 

dúvidas); Monitoramento Psicológico (que visa identificar anualmente pacientes de 

desejam ou não transplantar, e os tem dúvida, para atuação psicológica junto a esses 

último. Todas as ações visam promover maior esclarecimento da temática TR por parte 

dos pacientes. Logo, essa preparação previa para transplante, é de suma importância para 

não manter na lista de transplante aqueles pacientes que não desejam transplantar, não 

gerando recusas e atrasos no processo; e para garantir recursos psíquicos e de informação 

adequada para tomada de decisão mais consciente por parte do paciente, diminuindo a 

ansiedade do momento da ligação (doador cadáver) ou preparação para transplante 

(doador vivo). 

 

Palavras-chave: Psicologia Hospiralar, Transplante 

E-mail de Contato: rafaelafeijo@yahoo.com.br 
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ALGUMAS INTERFACES NO DEBATE SOBRE ABORTO NO BRASIL E NA 

ARGENTINA - María Antonella Barone (UFES)  

 

Esse trabalho tem o intuito de fazer algumas contribuições, de acordo com objetivos da 

Sociedade Interamericana de Psicologia (SIP), trazendo o diálogo sobre uma temática que 

está sendo colocado na nossa América Latina como problemática de Saúde Pública: o 

aborto. Proponho algumas problematizações sobre a necessidade de uma análise de 

implicação, como profissionais da psicologia, com uma temática que atravessa todo o 

tecido social e nos convoca como agentes de escuta ativa das realidades que atravessam 

os corpos com capacidade de gestar e abortar, destacando alguns aspectos que atravessam 

o debate no Brasil e na Argentina.A situação do aborto no Brasil, é a criminalização da 

prática com uma legislação que data do ano 1940. Na Argentina, o debate ganhou, nos 

últimos tempos, dimensões que atingem à sociedade no seu conjunto, não só para retirá-

lo da esfera do crime, senão para fazer que a prática seja legalizada.  

Nesse contexto, ainda que o aborto seja uma prática, é dizer, é um fenômeno frequente e 

persistente entre todas as classes sociais, grupos raciais, níveis educacionais e religiões; 

é ainda fortemente criminalizado e rodeado de silenciamentos que impedem o 

desenvolvimento de um debate qualificado sobre.  

 

Palavras-chave: Aborto; Psicologia; Brasil; Argentina 

E-mail de Contato: licenciadaantonellabarone@gmail.com 

 

 

APOIO PSICOSSOCIAL EM CAMPOS DE REFUGIADOS: O PAPEL DAS 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS - Beatriz de Barros Souza (UFES)  

 

No mundo atual, em razão do fechamento cada vez maior das fronteiras nacionais, 

estruturas desenhadas para serem provisórias, perduram cada vez mais no espaço e no 

tempo em situação de precariedade, como indica a literatura sobre os campos de 

refugiados. Nesses contextos, o Estado-Nação sai aos poucos de cena, dando destaque ao 

papel de organizações internacionais, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR), em diversas frentes de atuação, tais como o apoio psicossocial a 

refugiados. Em situações de refúgio prolongado, contudo, os recursos das grandes 

organizações tornam-se escassos, e toda uma miríade de organizações menores, ainda não 

mapeadas sistematicamente, firmam com elas acordos de parceria de modo a assumir, 

parcialmente, as suas funções. A partir da análise de uma base de dados do ACNUR, com 

nomes de mais de 570 dessas organizações parceiras, este artigo buscará fornecer um 

panorama preliminar do apoio psicossocial nos campos, com destaque para o papel de 

cada organização internacional versus aquele desempenhado pelas suas parceiras, 

regionais ou locais. As conclusões preliminares apontam para a necessidade de buscar 

alternativas à construção desses espaços, erigidos, cada vez mais, com apoio dessas 

organizações, ao passo os Estados que saem impunemente da cena de proteção a 

refugiados. 

 

Palavras-chave: Apoio psicossocial. Campos de Refugiados. Organizações 

Internacionais. 

E-mail de Contato: biadegiz@gmail.com 
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AS CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM UM 

AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA - Mayara Ciciliotti da Silva - HUCAM/ UFES; 

Luciana Bicalho Reis – UFES  

 

Considerando as inquietações e desafios presentes no cotidiano dos serviços públicos de 

saúde, pretende-se investigar as concepções de família que são propostas nos postulados 

teóricos e técnicos dos profissionais de saúde. As famílias, ao serem compreendidas a 

partir de suas diferentes configurações, demandam diferentes práticas e recursos dos 

profissionais e serviços que compõem o Sistema Único de Saúde (SUS). Desse modo, o 

objetivo central que se coloca para este projeto é conhecer os discursos em torno da 

concepção de família que comparecem na atuação dos profissionais de saúde de um 

Hospital público localizado na Grande Vitória (ES). Tratar-se-á de uma pesquisa 

qualitativa, que deverá ser realizada por meio de entrevistas semiestruturadas orientadas 

por eixos analíticos com 05 médicos de um Ambulatório de Pediatria deste mesmo 

hospital. 

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; Família; Profissionais de Saúde 

E-mail de Contato: mayaraciciliotti@hotmail.com  

 

 

 

AS NOÇÕES DE MASCULINO E FEMININO: CONCEPÇÕES IDEOLÓGICAS 

E PAPÉIS DE GÊNERO - Priscilla Martins Dornelas. Universidade Federal de 

Uberlândia (Programa de Pós-graduação em Psicologia)  

 

O estudo foi guiado com o intuito de descrever as concepções típicas da população 

Uberlandense sobre os papéis de gênero que permeiam o imaginário social e verificar a 

existência de assimetrias nas representações de traços de feminilidade ou masculinidade. 

Utilizou-se o conceito de gênero e sua história, relacionando-o com estereótipos e papéis 

de gênero. Utilizou-se também os conceitos de ideologia para falar sobre as assimetrias 

entre os gêneros e a dominação masculina; linguagem para demonstrar como os traços 

são reproduzidos nos discursos cotidianos; e thêmata devido à sua capacidade de instaurar 

ideias quando associadas ao discurso e as representações sociais. A amostra foi de1000 

participantes, 52,7% do sexo feminino, com idades entre 20 a 49 anos. Os participantes 

responderam um roteiro de entrevista estruturada que abordava opiniões sobre traços 

caraterísticos de homens e mulheres. Os dados foram submetidos a análises descritivas 

de frequências.Os resultados demonstram que os traços de dominância e 

instrumentalidade são masculinos enquanto submissão e expressividade são traços 

atribuídos ao feminino. Às mulheres foram atribuídos os traços de sensibilidade, beleza, 

emoção, delicadeza, ternura, cuidado, submissão, obediência, cooperação, tolerância e 

razão. Já os homens foram mais representados pelos traços de agressividade, força, 

egoísmo, poder e competição.A análise desses traços permite questionar os padrões 

normativos que atribuem regras, obrigações e a organização social assimétrica dos papéis 

de gênero construídas pelo imaginário social. A contestação dessas assimetrias reflete na 
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luta pela igualdade de gênero, libertação feminina e emancipação das obrigações que são 

justificadas pela condição natural biológica. 

 

Palavras-chave: Gênero, traços, ideologia, papéis de gênero, estereótipos, thêmata, 

dominação, linguagem, antinomias. 

E-mail de Contato: pridornelas@hotmail.com 

 

 

BARREIRAS DE CARREIRA, ADAPTABILIDADE, EMPREGABILIDADE E 

SATISFAÇÃO: PERCEPÇÕES DE ALUNOS FORMANDOS EM 

ADMINISTRAÇÃO EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - Mariana 

Ramos de Melo, Priscilla de Oliveira Martins da Silva, Alexsandro Luiz De Andrade 

(UFES)  

 

Estudos que abarcam a carreira na perspectiva individual vêm ganhando importância 

crescente na academia, justificada principalmente pelas novas conceituações que 

direcionam aos indivíduos a responsabilidade de desenvolvimento de suas próprias 

carreiras. Esta pesquisa objetivou verificar o impacto das percepções de barreiras de 

carreira e de adaptabilidade na empregabilidade e na satisfação com a carreira entre 

estudantes. A amostra contou com 358 universitários concluintes do curso de 

Administração vinculados a diferentes Instituições de Educação Superior. A média de 

idade foi de 26,94 anos (DP = 6,03), sendo 57,8% (N = 207) pertencentes ao sexo 

feminino. A partir das análises multivariadas pela Modelagem de Equações Estruturais, 

foi evidenciada a complexidade acerca do entendimento do processo individual de 

percepção de barreiras de carreira, e que as características sociodemográficas são 

indicadores potenciais para a compreensão desse processo. Foram rejeitadas as hipóteses 

de que as percepções de barreiras de carreira predizem a empregabilidade e a satisfação. 

Por sua vez, houve falha em rejeitar as hipóteses de que a adaptabilidade prediz a 

empregabilidade e a satisfação. Nesse sentido, verificou-se que o desenvolvimento 

contínuo de habilidades pelos indivíduos para construir suas carreiras e suas vidas 

favorece as percepções de empregabilidade e de satisfação com a carreira. São discutidas 

as limitações desta pesquisa e sugeridas possibilidades de estudos futuros. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento de Carreira. Barreiras de Carreira. Adaptabilidade. 

Sucesso de Carreira. Educação Superior. 

E-mail de Contato: mariramos.melo@gmail.com.br 
 

 

CÂNCER INFANTIL E AS MUDANÇAS NO RELACIONAMENTO 

INTERPESSOAL DOS PAIS - Isabela Medeiros de Almeida (UFES); Letícia Mutz 

Sant'Anna Felipe Laranja e Fábio Nogueira Pereira (FAESA)  

 
O tratamento do câncer infantil, muitas vezes longo, demanda bastante do paciente e de 

seus familiares, percebendo o impacto deste na vida de todos os envolvidos é notável a 

importância de um olhar psicossocial. O presente trabalho tem por objetivo descrever as 

mudanças na configuração e na funcionalidade dos relacionamentos interpessoais 

percebidas por pais que acompanham seus filhos acometidos pelo câncer infantil que 
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precisam se deslocar de sua cidade e, consequentemente, afastando-se de seu convívio 

familiar e meio social para se dirigirem aos centros onde há o tratamento. A pesquisa foi 

realizada com sete participantes, sendo seis mães e um pai, todos provenientes de cidades 

do interior do Espírito Santo e da Bahia, de baixa renda, faixa etária variada, casados, e 

que tem outros filhos além da criança acometida pelo câncer. A pesquisa é de natureza 

qualitativa e cunho exploratório e descritivo, a coleta de dados ocorreu em uma casa de 

apoio na Grande Vitória, em duas etapas: 1) grupo focal e 2) entrevistas individuais, 

ambos com roteiro de perguntas semiestruturado. Os relatos e interações obtidos durante 

a coleta de dados foram gravados em áudio, transcritos e codificados para posterior 

análise de conteúdo. Os resultados apontam a importância do convívio com pessoas na 

mesma situação, a presença de aspectos positivos em meio às adversidades, e as 

inevitáveis mudanças na configuração e funcionalidade dos relacionamentos 

interpessoais. 

 

Palavras-chave: Relações interpessoais. Câncer infantil. Apoio Social. 

E-mail de Contato: isabelamedeirosdealmeida@gmail.com 

 

 

CÁRCERE E SUICÍDIO NAS PENITENCIÁRIAS DE VIANA - ESPÍRITO 

SANTO - Thayná de Melo Barbosa e Agnaldo Garcia (UFES)  

 

O presente estudo tem como propósito pesquisar as perspectivas de cárcere e suicídio nas 

penitenciárias de acordo com as pessoas aprisionadas no sistema carcerário de Viana. 

Foram entrevistados 22 homens entre as penitenciárias de segurança média I, 

penitenciária de segurança máxima II e o centro de detenção provisória de viana II, foram 

utilizados dois questionários para guiar as entrevistas, as entrevistas aconteceram 

individualmente. Entre os resultados obtidos com a pesquisa temos respostas sobre 

felicidade em sua maioria relacionadas à família com a importância das visitas feitas pelos 

seus familiares, sendo citadas 19 vezes entre as respostas. Quando o assunto foi suicídio 

ideias relacionadas a abandono aparece 25 vezes nas falas dos entrevistados. Dezesseis 

dos entrevistados acreditam que o sistema carcerário aumenta o comportamento suicida. 

A penitenciária foi relacionada com a ideia de sofrimento 34 vezes, assim como o suicídio 

também foi muito relacionado com sofrimento, 29 vezes. É relevante que a partir dos 

resultados sejam implantados projetos para que esse sofrimento nas penitenciárias seja 

diminuído, para que haja um tratamento mais humano, com menor tempo em cela, 

atualmente ficam em torno de 22 horas por dia trancados em celas minúsculas, um 

aumento no tempo de visita, tendo em vista a importância desse tempo e capacitação 

profissional dessas pessoas também, ajudando na diminuição do sofrimento durante o 

cárcere e também na empregabilidade dessas pessoas após a saída do sistema carcerário. 

 

Palavras-chave: Suicídio, penitenciária, sofrimento 

E-mail de Contato: Thaynambarbosa@gmail.com  
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COMO A MÍDIA REPRESENTOU A CRISE DE SEGURANÇA PÚBLICA NO 

ES: UM ESTUDO DE PSICOLOGIA SOCIAL - Savana Carvalho Pires; Amanda 

Lopes Pinto; Ana Maria Justo - Universidade Federal do Espírito Santo  

 

O presente estudo pretende discutir a forma como a mídia local veiculou os episódios de 

violência que ocorreram durante a Crise da Segurança Pública no Espírito Santo em 

fevereiro de 2017. Realizou-se um estudo documental de caráter exploratório e descritivo 

sobre o conteúdo do jornal impresso local “A Tribuna”, publicado entre 4 e 28 de 

fevereiro de 2017, totalizando 114 reportagens. O material foi submetido a análises 

lexicográficas com o auxílio do software IRAMUTEQ. A Classificação Hierárquica 

Descendente dividiu o corpus textual em dois sub-corpus: “Pessoas envolvidas nos 

crimes” e “Ocorrências e sociedade”. O primeiro deu origem às classes “Vítima X 

Bandido”, “Pós crime” e “Cenas do crime”; enquanto o segundo originou as classes 

“Segurança e vida social”, “Registros e relatos de ocorrências” e “Delegacias e 

atendimento de ocorrências”. Os resultados indicam que há uma descrição detalhada 

sobre as cenas dos crimes, principalmente em casos de homicídios, suas consequências, 

assim como uma dicotomia entre “pessoas de bem” e “criminosos”, os quais são 

mencionados a partir de perspectivas completamente distintas. Além disso, também se 

observaram notícias relacionadas aos desdobramentos administrativos do crime, 

restabelecimento da ordem social e medidas de segurança. Constatou-se que essas 

notícias podem ter contribuído para a mudança na rotina da população durante a crise, 

reproduzindo diariamente representações de insegurança e favorecendo a estigmatização 

de determinadas regiões. Conclui-se que as notícias abordam a criminalidade em uma 

perspectiva individualizante, o que desfavorece a discussão social sobre o fenômeno da 

violência e sua compreensão num espectro mais amplo. 

 

Palavras-chave: Violência urbana; mídia; segurança pública 

E-mail de Contato: savanacp@hotmail.com  

 

 

CONFLITO, UNIÃO E DESAFIOS INTRAFAMILIARES ENTRE SÓCIOS E 

SUCESSORES DE EMPRESAS FAMILIARES: UM ESTUDO DE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS - Hemily de Souza Capucho (Faculdade de Ensino 

Superior de Linhares) e Elisa Fabris de Oliveira (Universidade Federal do Espírito Santo 

e Faculdade de Ensino Superior de Linhares)  

 

Os desafios que permeiam as relações entre familiares que compartilham o trabalho, por 

meio de empresas familiares, foi o objeto desta investigação. A esfera familiar e a 

profissional são fundamentais na vida cotidiana, e, apesar de em muitos momentos inter-

relacionarem-se, o mais comum é que elas se desenvolvam em contextos e com 

expectativas muito distintas. Contudo, no caso das famílias que vivenciam a realidade de 

empresas familiares, essa perspectiva costuma ser diferente. Há a dificuldade de se 

distinguir os papéis sociais - pais x gestores; filhos x herdeiros – e de lidar com a 

competição, a pressão e o lucro que envolve o contexto empresarial e a afetividade, a 

união e o amor esperados nas relações de cunho familiar. Diante desse contexto, a 

presente investigação teve como objetivo identificar e compreender as representações 

sociais de “empresa familiar” e “sucessão familiar” para empresários e herdeiros de 
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empresas familiares. Para isso, adotou-se como aporte teórico-metodológico a Teoria das 

Representações Sociais, mais especificamente a abordagem estrutural. A pesquisa contou 

com 100 participantes moradores de Linhares-ES, selecionados por meio da técnica da 

bola de neve, que responderam a um instrumento pensado e elaborado a partir da técnica 

da livre associação de palavras. Como resultado observou-se que as representações 

sociais de empresa familiar e sucessão familiar sustentam-se na ambiguidade que é 

própria do fenômeno investigado, contemplando elementos com conteúdo aparentemente 

contraditórios, que reforçam questões de conflito e união, trabalho e amor. 

 

Palavras-chave: Família; Trabalho; Empresa Familiar; Sucessão; Representações 

Sociais 

E-mail de Contato: elisa.fbrs@gmail.com 

 

 

CONVERSANDO SOBRE A MORTE E O MORRER DENTRO DO HOSPITAL - 

UMA EXPERIÊNCIA DE RODA - Luciana Bicalho Reis – UFES - E-mail de 

Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
 

A rotina de trabalho no hospital é marcada por variabilidade, incerteza e pressão, além da 

morte, vista por muitos profissionais como sinônimo de fracasso. Este trabalho relata a 

experiência do projeto “(Com)Viver: Roda de Conversa sobre a morte e o morrer no 

hospital” que constituiu-se em um espaço de reflexão, troca de experiências e 

acolhimento a profissionais, estudantes e residentes de diferentes áreas da saúde. A 

metodologia de roda permitiu que as pessoas se sentissem confortáveis para compartilhar 

suas experiências, afetos e pensamentos. Apesar de conseguirem perceber a morte como 

uma etapa da vida e integrante do seu cotidiano de trabalho, os participantes relataram 

sentirem-se pessoalmente afetados por ela. Entre os sentimentos relatados, tristeza, 

angústia, sofrimento, sensação de vazio, medo, dor, incerteza e choque. Muitos disseram 

sentirem-se impotentes quando o paciente falece, como se houvessem fracassado. Além 

disso, a morte do ‘outro’ leva ao encontro com sua própria finitude e fragilidade. Os 

participantes avaliam o sofrimento pela morte do paciente como decorrente do vínculo 

com ele criado. Supõe-se que o distanciamento afetivo adotado por muitos funciona com 

uma estratégia defensiva. Conclui-se, como apontado pelos próprios participantes, que é 

preciso cuidar da saúde de quem cuida. A oferta de espaços como este contribuem para a 

construção de relações de trabalho mais solidárias e favorecem a emergência de um 

cuidado mais humanizado. Ser expectador da morte do outro não é uma tarefa fácil, nem 

tão pouco leve, mas compartilhar essa experiência pode tornar a jornada mais possível e 

menos sofrida. 

 

Palavras-chave: Morte; Morrer; Hospital.  

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
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DESMILITARIZAR A POLÍCIA MILITAR? UM ESTUDO SOBRE 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DESMILITARIZAÇÃO NA MÍDIA 

BRASILEIRA - Luiz Thiago Almeida Araújo (UFES); Sabrine Mantuan dos Santos 

Coutinho (UFF/UFES)  

 

A desmilitarização da polícia militar (PM) tem suscitado discussões em âmbito 

legislativo, político e social. Os jornais participam desse debate criando e modificando o 

imaginário social, os sistemas de comunicação, em maior ou menor grau, são 

(re)produtores de representações sociais (RS). Dessa forma, temos por objetivo 

investigar, a partir da perspectiva da teoria das RS, o objeto desmilitarização da PM por 

meio de fonte documental, especificamente dos jornais Folha de São Paulo e Estadão. A 

coleta de reportagens, online, foi realizada a partir de busca sistemática, utilizando-se 

descritores: desmilitarização, desmilitarização polícia militar e desmilitarização PM, no 

período entre 2007 a 2017. Foram coletadas apenas reportagens que tratavam do assunto 

desmilitarização da PM no contexto brasileiro. Compuseram o material textual 159 

reportagens, que foram tabuladas segundo as variáveis do estudo: número de entrada, 

jornal e ano de publicação. O corpus foi submetido à análise de Classificação Hierárquica 

Descendente do software IRAMUTEQ, que, resultou em uma organização do material 

em torno de quatro classes de palavras. A classe 4, nomeada Manifestações populares, 

envolveu a grande temática das manifestações populares e suas pautas. Na classe 3, 

Desmilitarização, uma “política” de esquerda, foram agrupados os temas sobre política 

de segurança pública e partidos políticos. A classe 1, nomeada Violência policial trata do 

tema da “cultura de violência” na instituição da PM. A classe 2 (Propostas e 

recomendações), aborda as principais saídas presentadas nos jornais acerca da violência 

na instituição PM. O estudo, em andamento, encontra-se em fase de exploração/análise 

dos resultados. 

 

Palavras-chave: desmilitarização; polícia militar; TRS; polícia militar; Iramuteq. 

E-mail de Contato: thiago.ojuara8@gmail.com 

 

 

DIFERENÇAS CULTURAIS NAS AMIZADES DE IMIGRANTES LATINO-

AMERICANOS - Mariana Sarro Pereira de Oliveira (IFMG); Agnaldo Garcia (UFES)  

 

Em se tratando do processo migratório, as relações de amizade fazem parte das inúmeras 

mudanças na vida do imigrante. Por isso, essa pesquisa teve como objetivo analisar o 

conteúdo das novas amizades de imigrantes latino-americanos no país atual (Brasil, 

outros países da América Latina, Espanha e Portugal), incluindo as diferenças culturais 

na amizade. Participaram da pesquisa 40 imigrantes, divididos em quatro grupos: A) 20 

latino-americanos que residiam no Brasil; B) três brasileiros que residiam em outro país 

da América Latina; C) 12 brasileiros que residiam na Espanha; e D) cinco brasileiros que 

residiam em Portugal. O instrumento utilizado foi um questionário com perguntas abertas, 

enviado e recebido por e-mail, o que produziu relatos escritos, sendo conduzida análise 

qualitativa de conteúdo. Os resultados apontaram que as amizades de imigrantes com 

nativos são boas. Todavia, a maior parte dos aspectos apontados com relação às 

diferenças culturais dificulta as amizades. As atividades compartilhadas com amigos do 

novo país são majoritariamente relacionadas a lazer, e há influência cultural do local nos 
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interesses em comum com esses amigos. A maioria dos participantes não percebeu 

preconceito ou dificuldades para fazer amigos em função de ser alguém de outro país, 

mas há preconceito. E por fim foram apontadas pelos imigrantes mais diferenças que 

semelhanças entre suas amizades com pessoas de seu país de origem, com pessoas do 

novo país e com outros latino-americanos, bem como na forma como as pessoas de seu 

país de origem e as pessoas do novo país concebem a amizade. 

 

Palavras-chave: Amizade; imigrantes; latino-americanos; diferenças culturais. 

E-mail de Contato: mariana.sarro@ifmg.edu.br 

 

  

DIMENSÕES PENSADAS POR BAIANOS E CARIOCAS EM RELAÇÃO A 

VIAGENS TURÍSTICAS: UM ESTUDO A PARTIR DA ANÁLISE FATORIAL 

EXPLORATÓRIA - Anderson Pereira Mendonça (UERJ/FAN) e Rafael Pecly Wolter 

(UFES)  
 

O Estudo investigou o Pensamento Social de baianos e cariocas acerca das viagens 

turísticas, especificamente buscou-se estudar o efeito do tipo de viagem, levando-se em 

consideração as diversas modalidades de viagem a valorização social do turista. O 

referencial teórico utilizado foi a Teoria das Representações Sociais, de Moscovici 

(1961), na vertente estruturalista de Abric (1994) e suas articulações com Modelos de 

Cognição Social, tendo a pretensão de verificar a possibilidade de trabalhar a articulação 

entre a Teoria das Representações Sociais em conformidade com a identidade e os 

estereótipos a partir da avaliação das dimensões encontradas em estudo estrutural por 

meio de análises de modelagem por equações estruturais exploratórias (ESEM). Os 

fatores encontrados foram: F1 Viagem, F2 Família, F3 Lazer e F4 Ócio. Não houveram 

diferenças significativas nos fatores F1, F3 e F4, o que manteve a coerência da 

semelhança entre os grupos. No fator F2, que se refere à dimensão família, houve 

diferença significativa entre os grupos (t = 2,29; df = 192; p<0,023), demonstrando ainda 

que a amostra da Bahia tende a valorizar mais a família quando comparada à amostra do 

Rio de Janeiro, mas não significa que os outros fatores não estejam ancorados ao núcleo 

afetivo das viagens turísticas tais como o lazer e o ócio. 

 

Palavras-chave: Pensamento Social, Viagem Turística, Representação Social, 

Estereótipo 

E-mail de Contato: anderson.mendonca@uerj.br 
 

 

DITADURA MILITAR E LUGARES DE MEMÓRIA ON-LINE E OFF-LINE: 

TEMAS CONTEMPORÂNEOS SOB O OLHAR DA PSICOLOGIA SOCIAL - 

Ingrid Faria Gianordoli Nascimento (Docente da Graduação e Pós-Graduação em 

Psicologia UFMG); Jaíza Pollyanna Dias da Cruz Rocha (Doutoranda em Psicologia 

UFMG, Bolsista CAPES); Flaviane da Costa Oliveira (Doutoranda em Psicologia 

UFMG, Bolsista CAPES)  

 

Considerando a construção social dos regimes autoritários e da memória social, nos 

interessa conhecer as versões de memória acerca do “regime militar”, circulantes nos 
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ambiente on-line e off-line, fenômeno intensificado pelas disputas por significados e 

processos de diferenciação entre os grupos sociais. A crise econômica e política atual têm 

fomentado o debate político em torno de temas como “golpe” e “tortura”, e as interações 

que acontecem no ambiente off-line e on-line se retroalimentam, sendo profícuas para os 

estudos em psicologia social. A partir da abordagem psicossocial da memória buscamos 

compreender as dinâmicas de negociação entre passado, presente e futuro. Através da 

pesquisa documental e aplicação de questionários visamos “topografar” representações 

sociais de “regime militar” e lugares de memória de duas realidades sociais: a de 

moradores da cidade de Belo Horizonte, que residem em logradouros públicos nomeados 

em ato de homenagem simbólica com nomes de militantes políticos de oposição à 

ditadura militar; e a de usuários da plataforma YouTube que realizam buscas relacionadas 

a esse tema. Os resultados preliminares têm revelado o ambiente on-line como útil para 

as análises das dinâmicas e disputas intergrupais que se desenvolvem a partir da 

mobilização da pauta política. O mapeamento inicial de ruas da cidade de BH revelou 

uma distribuição peculiar em termos geográficos, demonstrando a incidência 

(intencional) das homenagens em regiões periféricas do espaço urbano. Logo, o estudo 

das interações sociais no espaço material ou virtual, contribui para ampliar a compreensão 

da construção da memória social do regime militar no Brasil. 

 

Palavras-chave: Ditadura Militar, Memória Social. Representações Sociais 

E-mail de Contato: flavianecoliveira@gmail.com 

 

 

DIVISÃO DE ATIVIDADES DE LAZER SEGUNDO GÊNERO: IDEOLOGIA E 

PRÁTICAS - Jéssica Bruna Borges Pereira e João Fernando Rech Wachelke - 

Universidade Federal de Uberlândia  

 

O estudo almeja caracterizar percepções de adultos de Uberlândia-MG sobre a divisão de 

atividades de lazer segundo gênero e sua relação com aspectos ideológicos ligados às 

relações entre os gêneros. O lazer não é uma atividade desinteressada, mas sim algo que 

ocorre em um meio social e é influenciado por este. São elementos sociais que o 

condicionam, o que leva a entender o lazer como uma prática social, na medida que suas 

várias formas de manifestação são socialmente estruturadas e reconhecidas. O marco 

teórico estrutura-se com base nas noções de gênero, ou seja, construções sociais sobre o 

que é ser mulher e ser homem; práticas, entendidas como comportamentos estruturados 

socialmente e ideologia, como um sistema de ideias construído socialmente e que 

promove relações de poder. Foram aplicados 1000 questionários em adultos, que 

deveriam caracterizar 16 atividades de lazer como sendo destinadas mais para as 

mulheres, mais para os homens ou para ambos. Através da análise de frequências das 

respostas, pôde-se verificar que atividades como brincar de casinha, praticar dança, 

brincar de boneca foram mais associadas ao gênero feminino. Em contraste, atividades 

como, assistir programas de esporte, brincar de carrinho e jogar futebol foram mais 

relacionados ao gênero masculino. Assim, percebe-se que as atividades mais associadas 

a cada gênero reproduzem e mantém uma lógica ideológica de papeis de gênero, 

determinando expectativas de como homens e mulheres estão situados no meio social, 

sendo à mulher destinadas atividades ligadas à maternidade e subalternidade e, ao 

homem, atividades ligadas à virilidade e dominação. 

mailto:flavianecoliveira@gmail.com
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Palavras-chave: Gênero, Lazer, Psicologia Social  

E-mail de Contato: jess.borges.63@gmail.com 

 

 

E AQUELE QUE FICA, COMO FICA? - OS IMPACTOS DO SUICÍDIO NOS 

FAMILIARES DO SUICIDA - Adriana Pereira da Silva, Católica de Vitória Centro 

Universitário – UCV; Hiago Couto Silva Ramos, Católica de Vitória Centro Universitário 

- UCV; Thaís Caus Wanderley, Professora Orientadora da Católica de Vitória Centro 

Universitário – UCV  

 

O presente trabalho se propôs a investigar os impactos do suicídio em familiares daqueles 

que o tenha cometido, especificamente entendendo como a família tem interpretado o ato 

suicida, compreendendo os sofrimentos instaurados na família e identificando estratégias 

de enfrentamento dos sofrimentos causados a partir do suicídio consumado. Para isso, foi 

realizada uma pesquisa qualitativa. Foram entrevistados dez familiares de vítimas de atos 

suicidas. Os dados foram tratados por meio de Análise de Conteúdo. Os resultados 

apontam o suicídio na família como um fenômeno jamais imaginado e marcado por uma 

forte dúvida acerca das motivações do ato ocorrido, o que gera na família impactos como 

o adoecimento e sentimento de culpa, os quais são transversais na tentativa de amenizar 

a dor trazida pelo suicídio do ente querido. Dentre as estratégias acionadas para o 

enfrentamento do sofrimento causado pelo suicídio, podem ser citadas: o não falar sobre 

o assunto, a busca pela rede de apoio, a fé e uma busca contínua para tentar encontrar um 

culpado para tal ato. Além disso, na dinâmica familiar foram percebidos dois movimentos 

distintos: a união dos familiares para reforçar a rede de apoio antes enfraquecida, mas 

também desavenças na tentativa de encontrar a causalidade do ato suicida, o que provoca 

o distanciamento dos familiares. Percebeu-se, então, que o suicídio impacta fortemente a 

família, o que reforça a necessidade reflexões, intervenções e elaboração de políticas 

públicas, no sentido de disparar novas possibilidades de prevenção ao suicídio, mas 

também de apoio à família, caso ele ocorra. 

 

Palavras-chave: Suícidio; Família; Psicologia. 

E-mail de Contato: hiago.couto@outlook.com 

 

 

ESCALA DE PROJETOS DE VIDA: CONSTRUÇÃO DOS ITENS DE UM 

INSTRUMENTO PSICOMÉTRICO - Vinicius Coscioni (UFRGS), Bruno Figueiredo 

Damásio (UFRJ) e Marco Antônio Pereira Teixeira (UFRGS)  

 

O termo “projetos de vida” carece de consenso quanto à sua definição. Com relação aos 

métodos utilizados, projetos de vida são investigados sobretudo a partir de técnicas 

qualitativas de coleta de dados, havendo uma lacuna de instrumentos psicométricos. O 

objetivo deste trabalho é introduzir o estudo teórico desenvolvido para a construção de 

itens de um instrumento psicométrico pensado para mensurar projetos de vida. A Escala 

de Projetos de Vida (EPV) parte do entendimento de projetos de vida como um conjunto 

integrado de metas teleonômicas de curto, médio e longo prazo, orientado por um sentido 

de ação por meio do qual as metas podem se tornar reais. Esta abordagem teórica é 
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complementar a perspectivas teóricas humanistas e construtivistas que também 

investigam projetos de vida. A principal diferença está sobretudo no objetivo desta 

abordagem em delimitar projetos de vida como um construto psicológico. Esta 

perspectiva teórica difere, entretanto, do entendimento de projeto de vida como sinônimo 

de purpose, por considerar que projetos de vida abarca também a ideia de sentido de ação. 

A EPV se constituirá por duas facetas teóricas: propósito e sentido da ação. “Propósito” 

reunirá itens que expressem a presença de metas significativas. “Sentido da ação” reunirá 

itens que expressem a presença de estratégias que permitirão o cumprimento das metas. 

Projetos de vida são compreendidos, assim, como variável existencial, de orientação de 

futuro e de autorregulação do comportamento. Discutem-se as potenciais vantagens que 

tal abordagem ao conceito de projeto de vida pode trazer para os estudos que tratam desse 

tema. 

 

Palavras-chave: projetos de vida, construção de instrumentos, psicometria, orientação 

de futuro 

E-mail de Contato: viniciuscoscioni@gmail.com 

 

 

ESCOLA E PSICOLOGIA: CONSTRUINDO NOVOS OLHARES - Fabrícia 

Rodrigues Amorim Aride¹; Andressa Rodrigues²; Anna Carolina Penha De Oliveira²; 

Beatriz da Silva Fonseca²; Lucas Vazzoler²; Michelle Maria Lourenço² ; Romário 

Soares²; Tamires Leal da Silva² ¹Professora e supervisora de estágio do Centro 

Universitário São Camilo-ES ² Estagiários do curso de Psicologia do Centro Universitário 

São Camilo-ES  

 

A educação representa a capacidade de um povo organizar-se e construir seu futuro, 

portanto, não se realiza ao acaso, mas como consequência de um esforço expressivo de 

muitos. A escola encontra-se como um instrumento nessa construção. A todo instante, os 

encontros que nela se entrelaçam realizam novas produções e modos de vida que a afetam 

e, também, à comunidade. Historicamente o papel do psicólogo ficou marcado por 

atuações mais individuais voltadas ao atendimento do escolar, e aos “problemas 

educacionais”. Pensar novas estratégias de atuação do psicólogo nesse ambiente, carece 

de um reconhecimento efetivo da escola que esse profissional, não apenas atue na 

dimensão psicoeducativa, ou clínica, mas também, na dimensão psicossocial. 

Brevemente, o propósito deste trabalho é focalizar de forma prática um campo mais 

amplo e satisfatório para essa atuação profissional a partir de uma visão psicossocial. 

Partindo dessa reflexão e utilizando as técnicas do estágio supervisionado em Psicologia 

e Práticas Comunitárias em Educação, na Escola CEEFMTI “Francisco de Ávila Junior” 

(Escola Viva), produziram-se intervenções concretas que envolveram alunos e 

comunidade, apontando para medidas mais preventivas e promocionais, tais como, rodas 

de conversa, grupo com professores e pais, dinâmicas de grupo, arte na parede com giz, 

caderno para expressões escritas e música. Acredita-se que tenham sido construídos 

novos olhares, novas práticas, que possibilitam que a escola seja o lugar das diversidades 

comunitárias e a comunidade dê lugar a uma escolas de diversidades. Como resultado, 

além das produções, contribui-se para a mudança na percepção do papel e prática do 

profissional da psicologia neste âmbito de atuação. 

mailto:viniciuscoscioni@gmail.com
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Palavras-chave: Educação; Psicologia; Comunidade 

E-mail de Contato: fabricia_a@hotmail.com 

 

 

ESPIRITUALIDADE E RELIGIOSIDADE NO CONTEXTO 

ORGANIZACIONAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA - 

Fabíola Rodrigues Matos; Haroldo de Carvalho Bonifácio Neto; Lílian Gazzoli Zanotelli; 

Muryan Passamani da Rocha; Rafael Nogueira de Souza; Vladmyr Miroslav Lobianco; 

Alexsandro Luiz de Andrade - Universidade Federal do Espírito Santo  

 

A experiência da espiritualidade no trabalho parece ter o potencial de melhorar o 

engajamento nesse contexto e colaborar para uma maior probabilidade de que os 

funcionários demonstrem comportamentos de cidadania organizacional. A necessidade 

de encontrar significado no que se faz é universal, portanto, a espiritualidade, religiosa 

ou não, pode impactar a vida profissional. O objetivo desta pesquisa foi investigar a 

presença da espiritualidade/religiosidade no ambiente organizacional. Para isso, realizou-

se uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados Scopus e Web of Science, 

referente ao período de 2014 a 2018, utilizando os descritores e operadores booleanos a 

seguir: (organizational behavior OR organizational behaviour) AND organizational 

psychology AND (religiousness OR religiosity OR spirituality). Utilizou-se como 

critérios de inclusão: 1) Publicações na língua inglesa; 2) Publicadas entre 2014 e 2018; 

e 3) Abordando o assunto da espiritualidade ou religiosidade no contexto organizacional. 

Assim, dentre os 141 trabalhos encontrados, apenas 11 se encaixaram aos critérios 

citados. Observou-se que 04 artigos abordam a temática apenas de forma teórica, citando 

a importância da investigação da espiritualidade no contexto do trabalho e as 07 pesquisas 

restantes avaliam como o tema se desenvolve em organizações específicas. Os 

instrumentos utilizados neste último caso são entrevistas, questionários relacionados à 

espiritualidade ou desenvolvidos pelos autores. Os estudos analisados apontam uma 

literatura reduzida sobre o tema, além da escassez de instrumentos para mensuração da 

religiosidade ou espiritualidade no contexto do trabalho. Diante deste cenário, sugere-se 

o desenvolvimento ou adaptação de questionários relacionados à temática. 

 

Palavras-chave: psicologia organizacional; comportamento organizacional; 

espiritualidade; religiosidade 

E-mail de Contato: fabiolarmatos@yahoo.com.br  

 

 

ESTUDO EMPÍRICO SOBRE O EFEITO DA RELIGIOSIDADE SOBRE 

ASPECTOS DO COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL - Alexsandro Luiz De 

Andrade, Fabíola Rodrigues Matos; Lílian Gazzoli Zanotelli; Muryan Passamani da 

Rocha; Vladmyr Miroslav Lobianco, Haroldo de Carvalho Bonifácio Neto, Rafael 
Nogueira de Souza. Universidade Federal do Espírito Santo 

 

De acordo com a literatura, a religiosidade ou espiritualidade refere-se à um senso de 

conexão do indivíduo com seu eu interior, sua autoconsciência e a transcendência 

humana. Vivenciar a religiosidade pode significar um propósito de vida, tanto de valores 
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individuais, quanto de valores de trabalho. Apesar dos indivíduos se dedicarem à busca 

da espiritualidade na vida pessoal, ainda há poucos estudos que examinem a 

espiritualidade no contexto organizacional. O objetivo deste estudo foi explorar como 

dimensões de religiosidade/espiritualidade se relacionam com construtos do contexto 

organizacional. A pesquisa foi realizada com 495 profissionais da área de saúde, sendo 

80 % destes do sexo feminino, com idade média de 34 anos e desvio padrão de 8,26 anos. 

Para condução da pesquisa foi elaborado um survey contendo escalas psicológicas para 

avaliar construtos organizacionais, como: satisfação no trabalho, turnover, 

comprometimento, capital psicológico e conflito trabalho-família; e as dimensões de 

religiosidade (organizacional, não organizacional e intrínseca). Com base na análise de 

correções de Pearson, foi verificada uma associação positiva do construto religiosidade 

com os aspectos organizacionais de: satisfação no trabalho, comprometimento, realização 

profissional, capital psicológico e conflito trabalho-família. Além disso, ao serem 

testados modelos preditivos a partir das dimensões de religiosidade, tomando como 

variáveis dependentes aspectos organizacionais, constatou-se que a realização, o 

comprometimento no trabalho, a esperança no trabalho e paixão obsessiva foram preditas 

de religiosidade intrínseca. Com isso, os resultados indicaram que as dimensões de 

religiosidade/espiritualidade podem ser utilizadas com construtos referentes à temática 

organizacional, contribuindo para ampliação do conhecimento na literatura. 

 

Palavras-chave: comportamento organizacional, religiosidade e satisfação no trabalho. 

E-mail de Contato: alexsandro.deandrade@yahoo.com 

 

 

ESTUDO PILOTO DE UMA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE 

ENFRENTAMENTO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES INTERNADOS: 

COPING DA HOSPITALIZAÇÃO, ADOECIMENTO E TRATAMENTO 

(COPHAT) - Jodi Dee Hunt Ferreira do Amaral – Doutoranda no Programa de Pós-

Graduação em Psicologia; Pontifícia Universidade Católica de Campinas; Manuela 

Setem – Graduanda na Faculdade de Psicologia; Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas Sônia Regina Fiorim Enumo - Programa de Pós-Graduação em Psicologia e 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas  

 

A internação hospitalar na infância constitui-se de uma fonte estressora. Avaliar o coping 

neste contexto pode subsidiar intervenções eficazes; contudo, há poucos instrumentos 

especialmente no Brasil. Este trabalho visa a explanar o estudo piloto do instrumento: 

Coping da Hospitalização, Adoecimento e Tratamento (COPHAT). Inicialmente foram 

realizadas entrevistas e uma revisão da literatura para a elaboração dos itens. Em seguida 

foi confeccionada uma versão para crianças outra para pais/responsáveis (COPHAT- P). 

Os 34 itens das versões foram divididos em 5 categorias 1) Aspectos ligados a 

compreensão da doença e tratamento. Itens que descrevem o grau de entendimento da 

doença e tratamento; 2) Aspectos ligados a hospitalização. Itens que retratam a 

hospitalização propriamente dita e suas formas de enfrentá-la; 3) Aspectos 

correspondentes à realização e êxito do tratamento. Itens que representam como é 

enfrentado o tratamento, via pensamentos, sentimentos ou comportamentos; 4) Aspectos 

associados aos efeitos colaterais do tratamento. Itens que descrevem consequências do 
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tratamento e 5) Aspectos relacionados à expectativa do retorno às atividades escolares. 

Itens que explicitem pensamentos ou sentimentos frente ao retorno a escola após o 

tratamento. Resultados quanto a Clareza de linguagem, Pertinência Prática e Pertinência 

avaliadas por juízes serão apresentados bem como a avaliação da facilidade de 

entendimentos dos itens e a frequência das categorias supracitadas por crianças e 

adolescentes e seus respectivos pais/responsáveis. 

 

Palavras-chave: coping, escala e crianças/adolescentes internados 

E-mail de Contato: jdhfda@yahoo.com.br 

 

 

GRUPO DE PAIS: ARTE E REFLEXÃO SOBRE A RELAÇÃO PAIS E FILHOS 

- Germana Gabeira Cola; Isabele Santos Eleotério / FAESA Centro Universitário  

 

Para compreender o comportamento infantil e o desempenho escolar na infância é 

importante e esclarecedor buscar compreender informações dos diversos contextos nos 

quais a criança se insere além da escola, com destaque para o ambiente familiar. Este 

trabalho, extraído dos atendimentos realizados a um grupo de pais cujos filhos também 

se encontravam em atendimento psicoterápico motivado por dificuldade no processo de 

ensino-aprendizagem, tem como objetivo contribuir com a temática exemplificando 

aspectos comuns identificados nas relações familiares, relacioná-los às queixas referentes 

aos filhos e apresentar as atividades que, independente das diferenças sociais e 

contextuais entre as famílias, propiciaram a reflexão e o engajamento na busca por ajustes 

das relações. O grupo foi atendido em 18 sessões no ano de 2017, com a presença de até 

sete participantes, através de disciplina de Estágio em Práticas Psicoterápicas do curso de 

Psicologia do FAESA Centro Universitário, com o uso da arteterapia e de escuta 

terapêutica fundamentados na Psicologia Analítica. Foi possível perceber que as técnicas 

e atividades utilizadas permitiram que os participantes se sentissem confortáveis em 

exteriorizar suas dúvidas e anseios, sendo receptivos aos debates em grupo e 

compartilhando as reflexões sobre suas condutas na interação com seus filhos. Os 

resultados ficaram visíveis através dos movimentos de atenção constante à qualidade dos 

momentos de interação familiar. É importante destacar que a arteterapia se mostrou uma 

ferramenta fundamental para o engajamento no grupo, pois a linguagem expressa através 

da arte propiciou participação igualitária dos pais, que advinham de níveis de escolaridade 

muito divergentes. 

 

Palavras-chave: Grupo de pais; contexto familiar; arteterapia; interação pais e filhos.  

E-mail de Contato: ggc.germana@gmail.com 

 

 

GRUPOS TERAPÊUTICOS EM GESTALT-TERAPIA DESTINADOS A 

MINORIAS REPRESENTATIVAS - Marcela Fernandes Fulgêncio, Andrea dos 

Santos Nascimento, Cristiane Tedesco Gandra, Stéfani Siqueira Rodrigues e Wildson 

Abo Sartori (UFES)  

 

A Gestalt-Terapia possui como uma de suas propostas centrar-se na pessoa que se 

apresenta de forma autêntica e autorreguladora. Além disso, importa o conteúdo 
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proveniente do “aqui-e-agora” e da percepção do cliente acerca do seu campo de 

interações. O trabalho em grupo tem se mostrado um grande potencializador de 

transformações, seja no nível individual ou coletivo. Trata-se de um projeto de extensão 

cujo objetivo é oferecer grupos de acolhimento terapêutico destinados a três públicos em 

vulnerabilidade social, atendidos pelas políticas de direitos desenvolvidas pela Secretaria 

de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Vitória (Semcid/PMV) em 

parceria com a UFES: 1 - Mulheres vítimas de violência; 2 - População LGBTQI+; 3 - 

Questões raciais, voltado para a juventude negra, a partir da abordagem gestáltica. O 

projeto de extensão conta com duas fases, a primeira consistiu na formação, exclusiva 

para os estudantes, realizada por meio de uma revisão de literatura específica para cada 

grupo e a segunda, a intervenção em campo propriamente dita. Observou-se uma 

contribuição relevante para a formação teórica, conceitual e metodológica dos 

extensionistas, visando prepará-los para o acolhimento a estas demandas sociais e integrar 

organicamente o universo acadêmico com o campo prático, principalmente nas políticas 

públicas de direitos. Inicialmente, a literatura contribuiu apontando caminhos para a 

intervenção nos encontros grupais com a população atendida pela Semcid/PMV, cujas 

categorias que sobressaem estão voltadas para a garantia de direitos, 

relacionamento/apoio social, qualidade de vida e bem estar. 

 

Palavras-chave: Gestalt-Terapia; Grupos; Minorias representativas 

E-mail de Contato: marcelafernandesfo@gmail.com 

 

 

INDICADORES DE RISCO PSICOSSOCIAL FAMILIAR E 

DESENVOLVIMENTO COGNITIVO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA SEXUAL - Tatiane Lebre Dias (UFMT); Rosangela Kátia Sanchez 

Mazzorana Ribeiro (UFMT) 

 

A compreensão e o conhecimento da experiência emocional de crianças vítimas de abuso 

sexual e seus familiares se torna cada vez mais relevante, pelas sérias consequências que 

o fenômeno acarreta ao processo de desenvolvimento e à saúde física e mental dessas 

vítimas. Este estudo investigou o contexto psicossocial familiar e indicadores de 

desenvolvimento cognitivo de crianças vítimas de violência sexual atendidas em um 

programa especializado a essa população. Participaram 10 crianças com idade entre 6 a 

10 anos, sendo 7 meninas (Midade = 8,2; ± 1,61), avaliadas pelo: a) Psychosocial 

Assessment Tool (PAT 2.0), para avaliação do risco psicossocial familiar, classificado 

em: “clínico” (alto), “alvo” (médio) e “universal” (leve); b) Teste do Desenho da Figura 

Humana (DFH), que avalia o desenvolvimento cognitivo; c) Child Behavior Checklist 

(CBCL-6/18 anos), para problemas de comportamento. Os resultados indicaram: a) 

metade os participantes apresentaram risco “alvo”, três com indicação de risco “Clínico”; 

b) do total de 20 desenhos, sendo figura masculina (n=10) e figura feminina (n=10) 

quando comparados à amostra normativa do teste, três crianças (n=3) apresentaram 

rendimento cognitivo dentro da média; com classificação fronteiriço (n=3), 

desenvolvimento considerando deficiente (n=3) e abaixo da média (n=1); c) maioria das 

crianças indicaram perfil “clínico” (n=7) para problemas de comportamento. As famílias 

das crianças apresentam indicação de risco psicossocial familiar e dificuldades no 

desenvolvimento cognitivo. Desse modo, percebe-se a necessidade de intervenções 
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direcionadas à família e a criança com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e 

estimular o desenvolvimento cognitivo. 

 

Palavras-chave: Violência sexual, Risco psicossocial familiar, Desenvolvimento 

cognitivo. 

E-mail de Contato: tatianelebre@gmail.com 

 

 

INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA ALUNOS DO PRIMEIRO ANO- Luiz 

Carlos de Andrade Filho e Isabele Santos Elotério (FAESA Centro Universitário)  

 

Este relato de experiência de estágio em Processos Psicossociais do curso de Psicologia 

teve como campo de atuação uma escola pública de Ensino Médio regular, no horário 

matutino, do segundo semestre de 2017. Os sujeitos envolvidos são adolescentes e jovens 

entre 14 e 17 anos de idade, moradores da região circunvizinha considerada de risco 

social. Nessa atuação, procurou-se estimulá-los a valorizar o conhecimento transmitido 

em sala de aula, a coletividade, o respeito, a gentileza, o futuro, a vivência escolar e a 

reflexão sobre as próprias escolhas. Nesse contexto, a Teoria de Identidade Social, serve 

de fundamentação para as intervenções propostas. O método utilizado foi a realização de 

rodas de debate, de oficinas sobre a importância das relações interpessoais no ambiente 

escolar e do trabalho em equipe do projeto Plantar o Bem, o acesso ao ensino superior e 

ao mundo do trabalho como via de promoção da igualdade racial. O desafio se apresentou 

por colocar os alunos que chegam do Ensino Fundamental em um ambiente que se 

objetiva gerar o desenvolvimento da proatividade na busca pelo conhecimento, como 

também, a dedicação na produção de trabalhos escolares com maior embasamento e 

participação coletiva, em uma tentativa de prepará-los também para o mundo acadêmico 

da universidade. Apesar do desinteresse inicial, logo se mostraram interessados na 

participação das atividades, percebendo a importância do trabalho executado, 

deslumbrando a possibilidade de alcançar os sonhos mencionados durante as atividades. 

Concomitantemente, compreenderam que através do estudo, haverá a libertação para 

fazer escolhas conscientes ao longo da vida. 

 

Palavras-chave: ensino médio regular; teoria da identidade social, relações intragrupais; 

relações intergrupais; promoção da igualdade social. 

E-mail de Contato: luizfil@gmail.com 

 

 

LA DELINCUENCIA JUVENIL COMO HERRAMIENTA DE 

RECONOCIMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO - Sérgio Rodrigues de Souza 

- Universidad Argentina John Fitzgerald Kennedy - UK (Buenos Aires - AR)  

 

Este artículo-ensayo aborda la temática ‘la delincuencia juvenil como herramienta de 
reconocimiento individual y colectivo’. Su relevancia científica se encuentra en la 

cuestión de presentar al medio académico-científico una nueva mirada acerca de la 

problemática de los delitos involucrando adolescentes y jóvenes. Su relevancia social está 

en que promoverá mayor conocimiento acerca del comportamiento adolescente para la 

sociedad y con esto se espera que esta pueda comprender mejor como actuar en las 
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situaciones de conflicto involucrando, especialmente, padres e hijos. Tratase de un ensayo 

bibliográfico, factual, exploratorio, analítico, teniendo como método de interpretación el 

analítico-sintético-sintético-analítico. Su objetivo general es presentar las posibles causas 

que conducen los adolescentes a cometer actos delictivos. Tiene como objetivo específico 

analizar las consecuencias de la delincuencia juvenil y presentar propuestas de solución 

para esta problemática tiendo como elemento clave una aproximación de los individuos 

con sus inconscientes por medio del diálogo psicoanalítico. Buscar una respuesta al 

problema de la delincuencia juvenil implica conocer el ser humano en su conformación 

más primitiva, que podría llamar aquí de su historia ontogenética y su historia ontológica, 

dado que posee una construcción biológica y una construcción sociológica y entre ambas 

se encuentra una construcción psicológica, que mismo siendo producto de la acción 

cultural sobre el individuo, lo que la colocaría no más entre ambas, pero como un 

producto de la simbiosis de las dos primeras. Las conclusiones a que se puede llegar es 

que la falta de un rito de pasaje que permita el reconocimiento individual y social del 

adolescente a partir de su propio inconsciente tiene configurado como una de las 

principales causas del aumento de los índices de violencia entre estos. 

 

Palavras-chave: Adolescentes. Delincuencia juvenil. Reconocimiento individual y 

colectivo. Psicoanálisis. 

E-mail de Contato: sergiorodrigues52@hotmail.com 

 

 

MIGRACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES EN EL CINE 

LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO - Daniela Marisol Pérez Angarita y 

Agnaldo García (UFES)  

 

La finalidad de este trabajo es analizar la representación del proceso de migración y las 

relaciones interpersonales en dos películas del cine latinoamericano contemporáneo, el 

cual es considerado como un producto cultural que muestra diferentes aspectos y 

problemáticas de la sociedad. Se trabaja con las películas American Visa (Bolivia, 2005), 

en la que destaca la relación de pareja entre un profesor y una bailarina erótica, el cual 

quiere emigrar para reencontrase con su hijo;  Paraiso Travel (Colombia, 2008) en ella se 

puede observar el proceso de migración que realizan una pareja de enamorados y las 

dificultades que viven. Ambas películas tienen en común el deseo de los protagonistas de 

migrar desde países latinoamericanos a los Estados Unidos para encontrar una mejor 

calidad de vida. Para el análisis se trabajó tomando en cuenta la perspectiva de género, 

teorías sobre migración y datos actuales sobre los procesos migratorios en Latinoamérica. 

Se identificaron en las películas seleccionadas los episodios relacionados con el proceso 

de migración, desde tomar la decisión de emigrar, el viaje y el proceso de adaptación en 

el nuevo país, también se describen los diferentes cambios que se dan en los personajes 

principales y sus relaciones interpersonales sobre todo con sus parejas y la familia dentro 

del proceso migratorio.  

 

Palabras Clave: Migración, Relaciones interpersonales, América Latina, Cine 

latinoamericano.  

E-mail de Contato: dmpa7@hotmail.com 
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MINDFULNESS COMO RECURSO TERAPÊUTICO PARA AMPLIAÇÃO DA 

AWARENESS E O FOCO NO MOMENTO PRESENTE - Julia Dalla Bernardina e 

Renata Murad Brumana Finamore Simoni - União das Instituições de Ensino e Pesquisa 

Ltda. Unisepe Centro Universitário Amparense - UNIFIA (Centro Educacional 

Capacitar)  

 

Sabendo que o Brasil apresenta altos índices de transtorno de ansiedade e depressão, o 

projeto aplicou de forma sistematizada a técnica da atenção plena, Mindfulness 

desenvolvida por Kabat-Zinn e seus assistentes, como recurso terapêutico de cultivar a 

Awareness, consciência do momento presente momento a momento. Essas técnicas ainda 

vão ao encontro dos recursos utilizados pelos gestatistas. Os participantes, com idade 

entre 23 e 40 anos, uns tinham em comum crises de ansiedade, depressão, falta de 

concentração e irritabilidade, outros buscavam serenidade diante dos assuntos do dia a 

dia. Através do Programa de Mindfulness de 8 semanas, foram feitas várias meditações 

que buscavam o desdobrar da consciência no aqui e agora explorando todos os sentidos; 

diferenciar entre pensar e experimentar uma sensação; dominar a mente e ter o comando 

de si; de ter aceitação das desventuras da vida e ternura e compaixão por si; entender 

quais escolhas são importante para equilibrar a vida e por fim mostrar os benefícios da 

mudança de habito e de estar presente e atento no aqui e agora para se ter uma vida mais 

saudável. Semanalmente vislumbrou-se através dos relatos dos participantes, os efeitos 

positivos, comprovando no fim do projeto os benefícios da mente desperta e ancorada no 

aqui e agora. 

 

Palavras-chave: Mindfulness, Awareness, Alivio, Estresse, Ansiedade. 

E-mail de Contato: remurad.psi@gmail.com 

 

 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E O USO DE MINISSÉRIES 

PARA INTERVENÇÃO POR MEIO DA ABORDAGEM GESTÁLTICA - Andrea 

dos Santos Nascimento, Cristiane Tedesco Gandra, Gabriela Faria de Souza, Marcela 

Fernandes Fulgêncio, Stéfani Siqueira Rodrigues  

 

A violência contra mulher é fenômeno universal que ocorre permeado por questões 

culturais e sociais. O patriarcado e o machismo determinam papéis para as mulheres e um 

lugar de inferioridade nas relações de poder. Associada à fragilidade, a mulher é 

objetificada cabendo a ela exercer um papel de submissão, de docilidade e de aceitação. 

O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo de caso por meio da minissérie Big Little 

Lies à luz do referencial teórico da Abordagem Gestáltica. A unidade-caso escolhida, 

entre as três personagens principais, para compreender o fenômeno estudado foi Jane, que 

sofre violência sexual. Foram realizadas observações de cenas selecionadas que 

demonstram as experiências da personagem relativas ao abuso e a vivência posterior ao 

fato. Jane, além de apresentar bloqueio de contato, apresenta uma série de ajustamentos 

criativos disfuncionais. Aparentemente, está apegada às emoções negativas, à ideia de 

que nunca irá superar os traumas, e em maneiras cristalizadas de lidar com o meio. 

Observou-se que a relação de amizade e trocas mútuas estabelecidas entre as três 

personagens principais se configurou como fator de cura. Jane expandiu suas fronteiras 
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de contato quando se viu como pessoa, o que possibilitou ampliação do seu campo 

relacional e consequente melhora na qualidade das relações íntimas e sociais. Séries de 

televisão podem ser ferramentas potentes para intervenções propositivas de 

transformação junto às mulheres vítimas de violência sexual. 

 

Palavras-chave: Palavras-chave: Violência de gênero; Saúde mental; Gestalt-terapia. 

E-mail de Contato: stefanisiqueirar@hotmail.com  

 

 

 

O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL INFANTO-JUVENIL NOS CENTROS DE 

ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTO-JUVENIS (CAPSI): REVISÃO 

INTEGRATIVA DE TRABALHOS PUBLICADOS - Iagor Brum Leitão e Luziane 

Zacché Avellar (Universidade Federal do Espírito Santo)  
 

A inclusão de crianças e adolescentes na Rede de Atenção Psicossocial no Brasil ocorreu 

tardiamente e permanece como um desafio cotidiano para profissionais, familiares, 

usuários e pesquisadores. Objetivou-se com este trabalho realizar uma revisão integrativa 

de artigos sobre o CAPSi indexados nas bases PePSIC e ScieLO e publicados no período 

de 2002 a 2017. Utilizou-se a palavra-chave “CAPSi” como termo de pesquisa. Como 

resultados, obtivemos 47 artigos. Aplicados os critérios de inclusão e exclusão, o 

levantamento final resultou em 29 artigos. A revisão possibilitou visualizar principais 

pontos de entrave que se colocam aos serviços do CAPSi no cuidado em saúde mental de 

crianças e adolescentes, a saber: alto índice de demandas referentes à problemas de 

aprendizagem; falta de referências técnicas no que se refere ao atendimento de crianças 

muito pequenas, assim como com usuários com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 

psicoses; sobrecarga emocional em familiares cuidadores das crianças e adolescentes, 

especialmente em mães; desconhecimento da população e demais outros dispositivos da 

Rede de Atenção sobre os serviços oferecidos pelos CAPSi, principalmente no que se 

refere às oficinas terapêuticas, e pouco investimento em Apoio Matricial. Esta revisão 

aponta para a necessidade de maior aprofundamento sobre a dimensão clínica e política 

dos CAPSi, especialmente no que se refere às demandas que esse serviço tem por objetivo 

acolher e como se articular para ser ordenador da Rede de Assistência em Saúde Mental 

de crianças e adolescentes. 

 

Palavras-chave: CAPSi; saúde mental infanto-juvenil; revisão. 

E-mail de Contato: leitao.iagor@hotmail.com 

 

 

O FUTURO DAS RELAÇÕES AMOROSAS NA ÓTICA DE MULHERES 

CASADAS DE DUAS GERAÇÕES - Jussara Abilio Galvão (Doutoranda - UFES), 

Heloisa Moulin de Alencar (Professora titular - UFES) e Ariadne Dettmann Alves 
(Instituto Ensinar Brasil - DOCTUM) 

 

As relações amorosas atualmente se caracterizam por uma diversidade de modelos que 

orientam os comportamentos no relacionamento. Verificam-se os casamentos 

homossexuais, as relações efêmeras e sem compromisso, os casais que moram em casas 
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separadas e a busca pelo casamento pautado no amor romântico. La Taille (2006) 

argumentou que a construção de uma vida ética, que pode ter como exemplo as relações 

amorosas, deve envolver outrem como um fim em si mesmo e ser duradoura. Dessa 

forma, objetivou-se comparar as expectativas futuras para os relacionamentos amorosos 

em geral de mulheres de diferentes gerações. Entrevistaram-se 15 mulheres em 1993 e 15 

mulheres em 2013, casadas, sem filhos e da classe média. Utilizou-se um roteiro de 

entrevista semiestruturado. Priorizou-se a análise qualitativa dos dados (Delval, 2002). 

As participantes consideraram principalmente que o futuro das relações amorosas será 

caracterizado pela fragilidade dos vínculos, isto é, que os relacionamentos serão fúteis, 

industrializados, banalizados e sem compromisso. Haverá ainda diferentes formas de 

viver o amor e os casamentos acontecerão mais tardiamente. As entrevistadas em 1993 

destacaram que existirá mais liberdade de escolha e uma tendência para igualdade entre 

os sexos. Por sua vez, as entrevistadas em 2013 enfatizaram a persistência no casamento, 

bem como a inexistência do casamento formal. Assim, analisa-se que as perspectivas das 

participantes são de que no futuro haverá diferentes formas de relação amorosa, contudo 

a fragilidade dos vínculos poderá ser um entrave para que os relacionamentos amorosos 

sejam baseados no princípio ético. 

 

Palavras-chave: mulheres, relação amorosa, vínculo, ética, amor.  

E-mail de Contato: jussaraabgalvao@hotmail.com 

 

 

O QUÊ A PRISÃO NOS ENSINOU: RELATOS FEMININOS - Mery Helen Buzatto 

Nogueira - Instituto de Ensino Superior e Formação Avançada de Vitória (IESFAVI), 

Angela Maria Caulyt Santos da Silva - Escola Superior de Ciências da Santa Casa de 

Misericórdia de Vitória (EMESCAM) 

 

Diante a realidade feminina envolvida no contexto ilícito, esta pesquisa tomou como 

objeto de estudo a história de detentas encarceradas pelo delito do tráfico de drogas. A 

investigação objetivou conhecer as motivações que levam as mulheres a se inserirem no 

narcotráfico e as percepções das mesmas em relação a essa condição. Pesquisa qualitativa, 

exploratória, empírica e documental com dez detentas em regime de condenação fechado 

da Penitenciária Feminina de Cariacica (PFC), em Cariacica, no estado do Espírito Santo. 

Na análise dos dados utilizou-se a técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 1979). No 

referencial teórico apoiou-se em Saffioti (2013) e Barcinski (2009) e em legislações 

pertinentes ao objeto pesquisado. As categorias de análise tiveram como subeixos: 

Experiências e dificuldades vivenciadas durante o processo de aprisionamento e 

Aprendizados adquiridos ao longo deste processo. Perante o relato de algumas das 

entrevistadas, conviver com costumes e diferentes formas de pensar constitui em uma 

barreira para a adaptação ao convívio no presídio com outras detentas. Assim, nesta 

configuração o indivíduo adapta-se ao convívio com os outros a quem o comportamento 

tem que ser alterado em suas relações. Muitas pesquisas situam a mulher como vítima da 

violência e pouco suscetível a conflitar-se com a lei. Entretanto, referências teóricas 

apontam quantitativo crescente de mulheres que protagonizam espaços ilícitos. Na esfera 

da discussão sobre a busca feminina por autonomia, Barcinski (2009) propõe que o 

envolvimento ilícito pode ser uma forma encontrada pelas mulheres para se sobressaírem 

socialmente, sendo multifatoriais os motivos para este entrelaçamento. 
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Palavras-chave: Tráfico de Drogas. Aprendizado na Prisão. Gênero.  

E-mail de Contato: mery.buzattonogueira@gmail.com 

 

 

O QUE É SÍNDROME DE IRLEN? - Vanusa dos Reis Coêlho - PUC/SP; Martha 

Aurora Aguilar - Clínica ASC  

 

A Síndrome de Irlen (S.I.) ou Síndrome da Sensibilidade Escotópica (SSS) é uma 

alteração no processamento da imagem devido a uma sensibilidade na percepção da luz 

que produz déficits na leitura. A caracterização desta síndrome foi feita pela psicóloga 

Helen Irlen (1983). Alguns sintomas da Síndrome de Irlen: Percepção de brilho excessivo 

no papel, distorções no texto produzindo desfocamento, movimentação das letras; 

dificuldade de adaptação a contrastes e na manutenção da atenção. Portadores que 

apresentam esses sintomas utilizam o dedo como apoio para a leitura; A 

fotossensibilidade, o portador sente desconforto quando exposto diretamente a luz do dia 

ou luzes fluorescentes. A síndrome produz um estresse visual e observa-se também uma 

agitação motora na criança ou adulto. Os indivíduos portadores da síndrome costumam 

sentir dores de cabeça e constantemente mudam de posição para evitar ofuscamento, 

buscando fazer sombra sobre o local, colocando a mão à testa para diminuir a incidência 

de luz sobre o papel e dificuldades com a percepção de profundidade, como descer 

escadas também foram observados nos portadores. A síndrome de Irlen costuma ser 

confundida com o TDA/H e a dislexia, assim, tendo em vista os sintomas semelhantes, 

diversos autores preconizam o rastreamento da Síndrome de Irlen em crianças com 

dificuldades na leitura, fotossensibilidade e manutenção da atenção aos esforços visuais 

prolongados, como uma forma de evitar diagnósticos equivocados de Dislexia e TDAH. 

A identificação da Síndrome é feita pelo Screener, profissional habilitado e capacitado a 

aplicar o teste de screening. 

 

Palavras-chave: Irlen;Síndrome;Educação 

E-mail de Contato: vanusa.coelho.rodrigues@gmail.com 

 

 

O TEMPERAMENTO COMO MEDIADOR AUTORREGULATÓRIO EM 

CRIANÇAS EXPOSTAS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA MATERNA: 

DESDOBRAMENTOS NOS NÍVEIS DE ESTRESSE E INCIDÊNCIA DE 

PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO - Camila Nasser Mancini; Kely Maria 

Pereira de Paula; Mariane de Souza Lima; Cristiane Cofler Rossi  

 

O temperamento, implicado no processo de autorregulação, exerce influência relevante 

no desenvolvimento e se relaciona a desfechos adaptativos ou desadaptativos, podendo 

atuar como potencializador ou atenuador do risco. Neste estudo, buscou-se investigar 
possíveis relações entre traços de temperamento, níveis de estresse e problemas de 

comportamento (PC) em 11 crianças de 6 a 8 anos incompletos que presenciaram 

diretamente a vitimização de suas mães, que sofreram violência doméstica por parceiro 

íntimo. Para tanto, foram utilizados como instrumentos a Ficha de Identificação da 

Família,Critério de Classificação Econômica Brasil, Child Behavior Checklist 6-18 
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(CBCL), o Children’s Behavior Questionnaire (CBQ) e a Escala de Stress Infantil (ESI). 

Após consentimento e autorização formal das autoridades envolvidas, iniciou-se a seleção 

amostral a partir dos processos de Medidas Protetivas de Urgência (MPUs) executadas a 

partir do ano de 2016 em uma vara responsável por apurar casos de violência contra a 

mulher em uma cidade da Grande Vitória/ES. Mais da metade das crianças apresentou 

algum nível de estresse (n=6; 54,5%) e apenas uma não atingiu critério para PC (n=10; 

90,9%). Em relação ao temperamento, as dimensões com maior incidência foram: Nível 

de Atividade (m=6,16); Aproximação Positiva (m=6,07); Medo (m=6); Prazer de Alta 

Intensidade (m=6,66) e Impulsividade (m=6,5). Em relação aos fatores de temperamento, 

o teste de Mann-Whitney mostrou que o PC internalizante tem efeito sobre a variável 

Temperamento para a dimensão Prazer de Baixa Intensidade (U= 2,000; p<0,05) e o PC 

externalizante tem efeito sobre a variável temperamento para dimensão Raiva e 

Frustração (U= ,000; p<0,05). Nesta amostra, a correlação de Spearman’s mostrou que 

há uma correlação negativa e forte entre as variáveis Estresse e a dimensão de 

temperamento Capacidade de Acalmar-se (p= ,766; p<0,01). Discute-se a implicação do 

temperamento enquanto mediador da autorregulação. 

 

Palavras-chave: Autorregulação; Temperamento; Problemas de Comportamento; 

Estresse. 
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OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE E INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL JUNTO 

A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - Carla Gomes 

Dalgolbo - Estudante de Psicologia, FAESA Centro Universitário, Vitória/ES, Brasil; e 

Isabele Santos Eleotério - Professora de Psicologia, FAESA Centro Universitário, 

Doutoranda PPGP/UFES  

 

Este trabalho tem como proposta relatar nossa experiência de observação participante 

junto ao trabalho de um grupo Vicentino, por meio do estágio em Processos Psicossociais, 

do curso de Psicologia da FAESA Centro Universitário. O trabalho dos Vicentinos 

consiste numa atividade voluntária caracterizada como “obra de caridade” ou “obra de 

assistência social”, baseada em preceitos católicos, realizada através de ações concretas 

destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Através do estágio, durante 

o primeiro semestre de 2018, participamos de reuniões dos Vicentinos, realizamos visitas 

domiciliares e entrevistas às chefes de famílias assistidas, e acompanhamos as entregas 

de cestas básicas e demais materiais doados como roupas e móveis. Colocando-nos diante 

de uma realidade tão diferente da nossa, lidamos com questões que estão além das 

financeiras. No decorrer das ações conjuntas, vivenciamos os desafios que emergem 

dessa coletividade; enquanto de um lado temos as assistidas, mulheres, chefes de família, 

em situação de vulnerabilidade social, por outro temos os Vicentinos, majoritariamente 

composto por homens, com faixa etária média de 60 anos, pertencentes a um grupo social 

economicamente mais favorecido, que busca através da ação social, a expressão da 

caridade como caminho para a graça de Deus, por intermédio desse contato. Nosso 

objetivo como estagiários de Psicologia nesse campo foi de conhecer e analisar o contexto 

no qual são realizadas essas atividades e, embasados num estudo acerca do trabalho do 

psicólogo comunitário, identificarmos carências que possam ser problematizadas a fim 
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de promover o melhor desenvolvimento da ação por ambas as partes: Vicentinos e 

assistidas. 

 

Palavras-chave: processos psicossociais; vulnerabilidade social; observação 

participante, visita domiciliar; intervenção psicossocial. 

E-mail de Contato: carla.dalgolbo@gmail.com 

 

 

OFICINAS EM GRUPO PARA O DESENVOLVIMENTO DE EMPATIA EM 

UNIVERSITÁRIOS - Thays Hage da Silva, Fabiana Pinheiro Ramos, Elizeu Batista 

Borloti, Micaela Acco de Barros, Déborah Tiengo Ramos, Savana Carvalho Silva, 

Amanda Lopes Pinto, Déborah Menezes Anacleto, Universidade Federal do Espírito 

Santo 

 

A empatia é uma habilidade fundamental para as relações interpessoais e profissionais do 

universitário, contribuindo para a diminuição da retenção e evasão no ensino superior. O 

Projeto “Oficinas de empatia para o respeito à alteridade e à diversidade: reduzindo 

fatores psicossociais de risco de evasão no Ensino Superior”, do Programa Institucional 

de Apoio Acadêmico da UFES, realiza intervenções em cinco encontros de duas horas de 

duração (um encontro por semana) a fim de desenvolver nos universitários habilidades 

para lidar com diferentes crenças, opiniões e valores. As oficinas trabalham, por meio de 

vivências e dinâmicas, questões acerca da empatia e sua importância para os 

relacionamentos interpessoais, tendo por base os princípios da Psicoterapia Analítica 

Funcional. Uma das oficinas realizadas em 2018, em um curso da área da saúde, 

contemplou 16 sujeitos, sendo 12 mulheres e 4 homens, com média de 20,25 anos de 

idade. Para avaliar os efeitos da intervenção aplicou-se o Inventário de Empatia (IE) e um 

Sociograma antes e após a realização da oficina, e uma avaliação final da intervenção. 

No comparativo dos dados, os universitários obtiveram no IE média de 3,67 antes da 

participação (Dp: 1,01), e 4 de média no pós oficina (Dp: 0,9), indicando aumento da 

empatia. O sociograma pós-oficina informou uma melhor conexão entre os participantes 

e melhoria na mutualidade entre a maioria dos alunos, possivelmente pela autorrevelação 

nas atividades de treinamento da empatia realizadas na oficina. Na avaliação final, a 

maioria dos participantes apontou mudanças positivas nos relacionamentos interpessoais 

após oficina. 

 

Palavras-chave: Universitários. Empatia. Psicoterapia Analítico-Funcional. Oficina. 

E-mail de Contato: thayshage@gmail.com 

 

 

OS PROJETOS DE VIDA DE IDOSOS: A PRESENÇA DA MORTE NA VIDA - 

Fernanda Helena de Freitas Miranda (FAESA Centro Universitário) e Heloisa Moulin de 

Alencar (UFES)  

 

O objetivo do presente trabalho é apresentar resultados parciais da investigação de 

doutorado realizada sobre projetos de vida de idosos relacionando-os com a psicologia da 

moralidade. Os estudos demográficos e suas projeções indicam que o Brasil vem 

passando por uma transição da pirâmide etária de modo mais acelerado que em outros 
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países, o que resulta em um envelhecimento populacional intenso e demonstra a 

relevância de nossa investigação. Os estudos de Piaget sobre o desenvolvimento moral e 

de Neri no tocante ao desenvolvimento do idoso, indicam que não há empecilhos para 

que uma pessoa idosa estabeleça projetos de vida, logo, realizamos uma investigação 

utilizando o método clínico proposto por Piaget. Embora seja sabido que a velhice é o 

período da vida mais associado a finitude do ciclo vital e à inúmeras perdas reais e 

simbólicas, torna-se relevante apresentar e discutir como os participantes apresentam a 

questão da morte. Dentre os 30 idosos de nossa pesquisa, 23 citaram a morte de modo 

espontâneo. A morte foi associada à ausência de projetos, uma vez que pensar no futuro 

implicaria em pensar na morte, já que nossos os idosos associaram o envelhecimento ao 

fim da vida. Porém, a morte esteve também presente entre idosos que possuíam projetos 

de vida. Tais ocorrências se deram em ambos os sexos e não foram influenciadas número 

de pessoas na Rede de apoio. 

 

Palavras-chave: moralidade, projetos de vida, idosos, morte 

E-mail de Contato: fernandahfreitas@gmail.com 

 

 

 

PARENTALIDADE EM CASOS DE ADOÇÃO MONOPARENTAL - Carolina 

Monteiro Biasutti e Célia Regina Rangel Nascimento, UFES  

 

Considerando-se as mudanças sociais ocorridas nas últimas décadas quanto à organização 

familiar e aos papéis atribuídos às mulheres e aos homens, e a discussão sobre o conceito 

de família na sociedade brasileira, o presente estudo, de enfoque qualitativo-descritivo, 

objetivou investigar a adoção em famílias monoparentais e conhecer e descrever a 

vivência da parentalidade nestas famílias, considerando o Modelo da Parentalidade 

proposto por Hoghughi. Participaram da pesquisa cinco pais adotivos, com filhos entre 3 

e 12 anos de idade, que responderam a um roteiro de entrevista semi-estruturado 

composto por temas referentes à adoção e parentalidade. Observou-se que a espera pela 

criança foi um momento de preparação emocional para o seu acolhimento, e que a 

adaptação destas às famílias ocorreu em curto espaço de tempo, embora todos 

participantes tenham mencionado a necessidade de adaptação da rotina à nova situação 

familiar. Observou-se que os participantes realizavam práticas de cuidados físicos, 

emocionais e sociais com as crianças, incentivando-as e estimulando-as em seu 

desenvolvimento, e estabelecendo limites quando necessário. Os participantes 

demonstraram-se atentos às necessidades de seus filhos e motivados a atendê-las. Foram 

percebidos alguns desafios quanto a monoparentalidade, superados na prática de cuidados 

diários com os filhos e pela presença e auxílio de uma rede de apoio, que envolvia 

prioritariamente a família extensa. O desenvolvimento de competências e mudanças nos 

participantes também foram destacadas. Concluiu-se que as famílias monoparentais 

atendiam ao Modelo da Parentalidade proposto, fornecendo ambiente adequado para o 

desenvolvimento das crianças, e que a vivência da parentalidade promovia o 

desenvolvimento dos pais. 

 

Palavras-chave: adoção; parentalidade; monoparentalidade; família.  

E-mail de Contato: carolbiasutti@gmail.com 
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PERFIL DE ADOECIMENTO DE UNIVERSITÁRIOS INSCRITOS EM 

SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOLÓGICA - Gustavo Pfister Pirola (UFES); Fabiana 

Pinheiro Ramos (UFES); Léia da Conceição Pereira (UFES); Fernanda Laurindo (UFES); 

Amanda Lopes (UFES); Gabriela Santana (UFES), Luisa Taveira (UFES)  

 

O contexto do ensino superior propicia contato com situações e fatores que podem ser 

prejudiciais à saúde mental dos estudantes. O Projeto de Extensão “Serviço de Atenção 

Psicológica ao Graduando” da UFES contribui para redução destes efeitos negativos por 

meio de apoio psicológico via oficinas temáticas em grupo e psicoterapia individual. Para 

identificar o perfil dos universitários que demandaram este serviço no primeiro semestre 

de 2018 utilizou-se um questionário sociodemográfico e um Instrumento de Triagem 

Psicológica (ITP). Dos 160 inscritos, 111 eram homens (f=69.4%) e 49 eram mulheres 

(f=30.6%), em sua maioria dos cursos da saúde (n=39; f=24.4%) e das ciências jurídicas 

e econômicas (n=40; f=25%), com idade média de 23,9 anos (DP=7.90), renda média de 

R$ 1.833,96 (DP=1.475,44), e em sua maioria recendo auxílio financeiro sob a forma de 

bolsas (n=106; f=66.3). Entre as principais queixas estavam: problemas emocionais 

(n=83; f=51.9%) e déficits nas habilidades sociais (n=30; f=18.8%). Nas dimensões 

avaliadas pelo ITP (em escala likert de 1 a 4 pontos), os universitários apresentaram fortes 

indicadores de Severidade (M=3.32; DP=0.57) e Complexidade (M=3.20; DP=0.71), 

evidenciando que os problemas que os motivaram a procurar o serviço afetavam a sua 

vida há algum tempo e de forma profunda. Dentre os 57 universitários que foram 

chamados para participar das oficinas 80,7% apresentaram indicadores clínicos de 

adoecimento (estresse, depressão ou ansiedade) avaliado por um instrumento de rastreio 

(Self-reporting Questionnaire). Assim, torna-se importante oferecer intervenções a essa 

população focadas na redução de indicadores de adoecimento e promoção de sua saúde 

mental. 

 

Palavras-chave: Universitários. Estresse e Ansiedade. Atenção Psicológica. Suporte 

Social. 
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PERFIL DE CRIANÇAS APTAS PARA ADOÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO - Caroline Orlande Gabriel, Elisa Avellar Merçon-Vargas, Edinete Maria Rosa 

- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)  

 

Dados sobre pretendentes à adoção demonstram uma preferência por crianças claras 

(apesar de haver mudanças), pequenas (de até cinco anos), saudáveis e do sexo feminino. 

No entanto, estudos evidenciam que a maioria das crianças aptas para adoção ultrapassam 

cinco anos de idade, são pardas ou negras e do sexo masculino. A fim de averiguar se 

encontramos este perfil de crianças aptas para adoção no estado do Espírito Santo, 

realizamos uma análise das informações de 140 crianças listadas no Cadastro Nacional 

de Adoção. Os dados corroboraram esse perfil predominante de crianças aptas para 

adoção: a maioria são meninos (64,3%) com média de idade de 11,7 anos (SD = 4,7). 
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Crianças de até 5 anos de idade correspondem a 12,9% da amostra. Ainda, 10,7% das 

crianças são descritas como brancas, enquanto 88,5% como pardas (57,1%), negras 

(24,3%) ou mulatas (7,1%). Estas crianças possuem em média 2 irmãos (SD = 1,7) e 

apenas 22,1% são filhos únicos. Das 140 crianças, 75% não apresentam nenhuma 

deficiência ou problema de saúde; 6,4% e 13,6% possuem alguma deficiência física e/ou 

mental, respectivamente, e 20% algum problema de saúde. Das crianças com algum 

problema de saúde 14,3% também apresentam doença física e mental, 28,6% apresentam 

doença mental e 14,3% doença física. Dada essa discrepância entre o perfil desejado e o 

real, deve-se promover a adoção de crianças com perfis “menos desejados”, a fim de 

garantir o direito de convivência familiar dessas crianças. 

 

Palavras-chave: adoção, crianças adotivas, direitos da criança e do adolescente.  
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POR QUE AS CAMPANHAS CONSERVACIONISTAS DAS COMPANHIAS DE 

TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NÃO FUNCIONAM? - Dilcineia - 

Instituição Universidade Federal do Espírito Santo, Ana Maria Justo - Instituição 

Universidade Federal do Espírito Santo, Rosana Suemi Tokumaru - Instituição 

Universidade Federal do Espírito Santo  

 

O presente estudo documental de caráter exploratório e descritivo objetivou analisar 

como as informações relacionadas à economia e conservação da água são apresentadas 

em websites das prestadoras de serviços de água atuantes no território brasileiro. Também 

foi objetivo desta pesquisa analisar se as estratégias descritas são compatíveis com a 

psicologia humana selecionada, com base nos pressupostos teóricos da Psicologia 

Evolucionista. A busca dos dados baseou-se no Diagnóstico dos Serviços de Água e 

Esgotos de 2016 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. A partir do 

documento foram realizadas consultas aos websites das prestadoras de serviço. A amostra 

constituiu-se de 241 textos provenientes dos websites de 127 prestadoras de serviço 

atuantes em todo o território brasileiro analisados com auxílio do software IRAMUTEQ. 

Os resultados indicaram que o conteúdo dos websites aborda relações da água com 

atividades cotidianas humanas, utilizando normas sociais negativas no apelo para a 

conservação da água. Também foi observado que as informações são em sua maioria 

instruções e orientações do que deve ou não ser feito para que a água seja utilizada de 

forma a garantir sua conservação. Discute-se a eficácia destas informações considerando-

se a psicologia humana selecionada que inclui mecanismos de percepção relacionados à 

valorização dos próprios interesses a despeito dos interesses da comunidade, à preferência 

por recompensas imediatas, à valorização do status relativo, à imitação social e à 

tendência de ignorar problemas que não são palpáveis. São discutidas formas de aumentar 

a eficácia das campanhas e políticas públicas de conservação baseadas na psicologia 

humana selecionada. 

 

Palavras-chave: Palavras-chave: Psicologia Evolucionista, Água, Conservação, 
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PROCESSOS PSICOSSOCIAIS NA ESCOLA: A ESCUTA COMO 

ESTRATÉGIA PARA PREVENÇÃO EM SAÚDE - Daise Margrete Venturin 

Teixeira; Lorrayne Ismael de Souza; Isabele Santos Eleotério. (FAESA)  

 

Este relato apresenta experiência de estágio em Processos Psicossociais do curso de 

Psicologia da FAESA realizada, no primeiro semestre de 2018, em uma escola pública 

de Ensino Médio, no período matutino. Para tanto, foi executada intervenção psicossocial, 

por meio de plantão psicológico nas dependências da escola, e esta estratégia de 

prevenção em saúde surgiu a partir de percepções advindas de observação participante 

realizada no semestre anterior. Por meio dessa técnica, foi identificada a demanda por 

acolhimento psicológico direcionado a alunos para atendimentos individuais pontuais ou 

para orientações. Ressalta-se que em uma escuta individual o sujeito se sente mais 

estimulado a expor suas inquietudes e dúvidas e com isso há maior abertura para falar 

sobre sua vida pessoal ou escolar. Os objetivos da intervenção foram: criar espaço de 

acolhimento e orientação psicológica nas dependências da escola; realizar acolhimento 

psicológico a estudantes que procurassem voluntariamente o serviço e propor alternativas 

que estimulassem o processo de ensino-aprendizagem desses alunos. A estratégia usada 

foi a de permitir que o sujeito se expressasse verbal e livremente sobre suas dificuldades 

e questões em um atendimento individualizado, no pátio da escola, por um período de até 

30 minutos, com a mediação das estagiárias de Psicologia para que, desta forma, estes se 

sentissem acolhidos na compreensão de seus problemas. A intervenção obteve adesão dos 

profissionais e dos alunos da escola. Em dois meses de execução do projeto, foram 

realizados 59 atendimentos motivados por conflito familiar, depressão, insegurança, 

dificuldades de interação social, questões amorosas e dificuldades de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Processos Psicossociais; Intervenção Psicossocial; Prevenção em 

Saúde; Plantão Psicológico; Acolhimento Psicológico.  
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PROGRAMA ESCOLA SEM PARTIDO: OS SILÊNCIOS NA ESCOLA 

MEDICALIZADA - Giovanna Carrozzino Werneck - Faculdade Multivix/Prefeitura 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  

 

O artigo sinaliza, por meio de pesquisa bibliográfica, uma proposta de análise do 

Programa Escola sem Partido, em diálogo com os estudos de Foucault, Guattari, Rolnik, 

Coimbra e Patto. Objetiva-se compreender como o Programa, ao silenciar o pensamento 

crítico e as formas de ser e estar no mundo divergentes da norma e dos modelos 

instituídos, contribui para a legitimação de processos de medicalização da educação e 

patologização das diferenças. Busca-se inserir o debate sobre o Programa em um contexto 

no qual setores conservadores e religiosos, fortalecidos após o golpe 

jurídico/parlamentar/midiático de 2016, impõem à escola práticas e saberes como regimes 

de verdade, invisibilizando as contradições do contexto sócio-histórico, instituindo a 

família como instrumento privilegiado para o governo da população e produzindo um 

fluxo discursivo que atravessa modos de ver e pensar a educação, a docência, os alunos e 

familiares. Ao mesmo tempo, o Programa, por meio da produção de discursos e práticas 
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disciplinares, judicializa a educação, desqualifica a escola e as relações e subjetividades 

nela (e por ela) engendradas como campos do político, do devir e do inacabamento. 

Espera-se, com o debate proposto, contribuir para desvelar os mecanismos de 

culpabilização e segregação, bem como, os efeitos de poder, controle e disciplina no 

campo educacional, que fazem funcionar um modo de governar e de produzir 

subjetividades dóceis, normalizadas/serializadas, economicamente lucrativas e que 

perpetuam de forma acrítica o modelo de educação e de sociedade pautado na 

racionalidade neoliberal, em um contexto de rompimento da ordem democrática no Brasil 

e de desmonte da escola pública e laica. 

 

Palavras-chave: Escola sem Partido; medicalização; educação; neoliberalismo 
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PROJETO VIRA VIDA: RODAS DE CONVERSA ENTRE ADOLESCENTES E 

JOVENS - Fernando Guzzo, Emanuella Gonçalo do Nascimento, Júlia Pinheiro Santos 

Silva, Karla Faria Miranda, Manuela Calmon Pessanha, Maria Bastos Cacciari  

 

O projeto de extensão é uma parceria entre a Faculdade Norte Capixaba de São Mateus 

(Multivix) e Instituto Federal do Espírito Santo (IFES, campus São Mateus-ES). São 

oferecidos aos estudantes do IFES, Grupos de Promoção da Saúde (GPS) com temas 

como: qualidade de vida, enfrentamento da ansiedade e depressão, produção de vida, 

entre outros. A adolescência consiste num importante período de transição durante o qual 

ocorrem diversas modificações físicas, cognitivas, emocionais e sociais. Este momento 

pode torná-los mais vulneráveis a alterações no bem-estar o que propicia o surgimento de 

dificuldades de várias ordens, inclusive emocional. As atividades propostas nesse projeto 

são desenvolvidas através da perspectiva de Grupo Operativo, tendo também influência 

da Promoção da Saúde. Os encontros são conduzidos por sete estudantes de Psicologia 

sob orientação de uma docente do mesmo curso. Os grupos são divididos em dois grupos, 

matutino e vespertino, com frequência de quinze em quinze dias. A escolha dos 

estudantes/participantes foi realizada, a saber: a) por livre e espontânea demanda; b) e/ou 

por sugestão da Coordenadora de Gestão Pedagógica (CAM) do IFES. O objetivo geral 

é contribuir para a qualidade de vida dos alunos do IFES, através da promoção de 

estratégias de suporte psicológico, conferindo maior proteção às vulnerabilidades desse 

grupo. Esta experiência oferta a possibilidade de intervenção/prática aos alunos do curso 

de Psicologia, assim como promove um espaço de fala para os adolescentes refletirem 

sobre questões emocionais, além do compartilhamento de sentimento que aparecem ao 

decorrer das oficinas. Portanto, o grupo operativo mostra-se como uma ferramenta eficaz 

para Promoção de Saúde dos estudantes contemplados no projeto. 

 

Palavras-chave: Adolescência, Vulnerabilidade, Promoção da Saúde, Grupo Operativo. 
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PROMOÇÃO À SAÚDE NA ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM UMA 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL - Juliana Peterle Ronchi - Doutoranda do Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia (PPGP) da Universidade Federal do Espírito Santo 

(UFES), Psicóloga do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Espírito 

Santo (Ifes) Campus Venda Nova do Imigrante. Luziane Zacché Avellar - Professora do 

Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento (DPSD) e do Programa de Pós-

Graduação em Psicologia (PPGP) da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) –  

 

Diferentes formas de atuação do psicólogo em instituições educacionais estão se 

construindo, de modo que a promoção da saúde tem se apresentado como uma estratégia 

de ação. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa é compreender ações de promoção à 

saúde na prática de um psicólogo em uma instituição educacional. Como procedimento 

de coleta de dados foi utilizada a técnica da pesquisa documental. Os documentos 

utilizados como fontes de dados foram os relatórios anuais realizados pelo profissional, 

em seus três primeiros anos de trabalho, de 2012 a 2014, em que foram selecionadas 12 

atividades, de caráter coletivo, que visaram a intervenção no cotidiano escolar dos 

estudantes, para serem analisadas com base em um roteiro abrangendo aspectos da 

Promoção da Saúde, conforme o Ministério da Saúde do Brasil. Três juízes, em conjunto 

com a pesquisadora, analisaram o material documental de forma independente. A fim de 

organizar as informações, foi utilizada a técnica da Análise de Conteúdo. O estudo, ainda 

em processo de análise de dados, indica que as características relacionadas à promoção 

da saúde, como a valorização dos saberes das pessoas que participam das atividades de 

intervenção; a escuta qualificada no sentido de acolher suas histórias de vida; a parceria 

entre profissionais, em que os diferentes saberes contribuem para o desenvolvimento do 

trabalho; e a valorização das especificidades locais, pode colaborar para formas de 

trabalho, do psicólogo na escola, potentes e responsáveis, auxiliando no bem-estar e na 

qualidade de vida dos sujeitos que participam da instituição educacional. 

 

Palavras-chave: Promoção da Saúde, Atuação do Psicólogo, Psicologia Escolar, 

Psicologia Educacional.  

E-mail de Contato: peterleronchi@yahoo.com.br 
 

 

PSICOLOGIA E FOMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE - Eduardo 

Pinheiro de Andrade; Renata Guerda de Araújo Santos; Andressa Laiany Cavalcane 

Soares; Joane Felix 

 

A Reforma Sanitária brasileira é ainda um projeto em disputa e a consolidação de seus 

princípios éticos, políticos e organizativos estão necessariamente articulados à garantia 

de espaços para participação popular, na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), como 

uma via de construção democrática para a transformação social. Este trabalho buscou 

problematizar as contribuições da Psicologia no exercício da Participação e Controle 

Social no SUS. Adotou a efetivação da práxis que une o sujeito político à realidade 

concreta que lhe rodeia e o Controle Social foi o caminho percorrido para a concretização 

da capacidade transformadora dos processos de co-gestao e gestão participativa no campo 

da saúde. Trata-se de uma pesquisa de iniciação científica de metodologia adotada da 

Pesquisa Ação no contexto de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), em Maceió/Alagoas. 
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A investigação consistiu na inserção cotidiana na UBS, durante 5 meses, participando das 

reuniões e atividades do Conselho Gestor, e na realização de uma Roda de Conversa (RC), 

envolvendo profissionais e usuários do serviço, entre eles um profissional da Psicologia, 

totalizando 05 participantes. Utilizamos a produção de Mapas Dialógicos para análises 

dos repertórios linguisticos presentes nos diálogos que foram gravados e transcritos 

durante a RC. Foi possível compreender a necessidade do desenvolvimento de práticas 

que fomentem a participação comunitária no desenvolvimento da gestão e da atenção em 

saúde; e que é fundamental a realização do trabalho da Psicologia a partir da 

inseparabilidade entre clínica e política. Evidenciou-se que o papel do Psicólogo foi 

fundamental no processo formativo-político da comunidade pesquisada. 

 

Palavras-chave: Atenção Básica à Saúde; Participação Comunitária; Psicologia Social;  

E-mail de Contato: eduardopinheirodeandrade@gmail.com 

 

 

REFLEXÕES DISCENTES E DOCENTES SOBRE A CIBERCULTURA EM 

DISCIPLINA DO CURSO DE PSICOLOGIA DA UFMG - Ingrid Faria Gianordoli 

Nascimento (Docente da Graduação e Pós-Graduação em Psicologia UFMG); Flaviane 

da Costa Oliveira (Doutoranda em Psicologia UFMG, Bolsista CAPES); Luiz Paulo 

Rocha Vinhal (Mestrando em Psicologia UFMG, Bolsista CAPES) Gislaine Leoncio 

Motti (Graduanda em Psicologia UFMG, Bolsista FAPEMIG)  

 

A cibercultura se anuncia em novas dinâmicas de interação e comunicação mediadas por 

recursos tecnológicos, que afetam inúmeros campos da vida em sociedade, seja nos 

âmbitos econômico, políticos ou pessoal. Tal cenário fomenta inúmeras questões acerca 

da subjetividade e das relações sociais contemporâneas. Com intuito de pensar as 

implicações deste cenário a partir no campo da Psicologia, gestamos uma disciplina, 

ofertada para a graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Durante o curso problematizamos os processos psicossociais da cibercultura, situando 

conceitos-chave e contribuições das Ciências Sociais, Filosofia e Psicologia. Buscamos 

promover um olhar crítico do estudante sobre características da relação entre tecnologia, 

sujeito e sociedade, evitando a patologização indiscriminada dos fenômenos. Este 

trabalho objetiva refletir sobre a experiência docente durante a disciplina, localizando 

seus efeitos sobre a visão dos estudantes acerca da cibercultura. Para tal, realizamos ao 

início e ao final da disciplina junto aos alunos, uma tarefa de associação livre de palavras 

(TALP) a partir do termo “cibercultura”. Além disso, analisamos o conteúdo de 

memoriais sobre o tema e as respostas em um questionário avaliativo da disciplina. 

Notamos que a proposta da disciplina foi bem recebida, modificando alguns aspectos da 

visão dos alunos sobre a cibercultura e apontando o interesse na continuidade da 

discussão. A experiência da disciplina revelou a urgência dos alunos em contemplar em 

sua formação, o estudo dos impactos das tecnologias digitais na subjetividade. A 

disciplina possibilitou a construção, ainda que temporária, de um espaço de reflexão 

conjunta para discentes e docentes. 

 

Palavras-chave: Cibercultura. Psicologia. Docência 

E-mail de Contato: flavianecoliveira@gmail.com  
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RELACIONAMENTOS INTERMEDIADOS PELA INTERNET: UMA REVISÃO 

DE LITERATURA LATINO-AMERICANA - Pâmela Fardin Pedruzzi (UFES); 

Isabela Medeiros de Almeida (UFES); Agnaldo Garcia (UFES) 

 

As tecnologias de informação exercem grande influência no cotidiano da maioria da 

população mundial. Devido a isso, tal relação vem manifestando-se como tema de 

interesse em diversas áreas de pesquisa, principalmente as sociais, incluindo a Psicologia. 

O presente trabalho objetivou explorar a produção científica latina em psicologia acerca 

do tema referente a relacionamentos interpessoais mediados pela internet. A partir de uma 

revisão sistemática de literatura, pesquisou-se artigos publicados nas bases Scielo e 

PsycINFO utilizando-se dos termos relationship AND Internet, prezando por trabalhos 

nativos da América Latina e publicados dentro do intervalo de tempo de 5 anos (de 2013 

até junho de 2018). Foram encontrados 28 artigos nas duas bases de dados, classificando-

os nos resultados através de sua nacionalidade, tema na Psicologia, método e natureza do 

relacionamento abordado. Nos principais resultados, é possível apontar que o país com 

produção mais expressiva foi o Brasil; a Psicologia Clínica foi a área mais abordada 

dentre os trabalhos; além do método qualitativo se destacando como o mais preferido em 

meio aos artigos encontrados. Os tipos de relacionamentos que foram levantados a partir 

da leitura dos trabalhos em questão foram correspondentes ao uso da Internet, 

dependência da Internet, amizade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, 

relacionamento terapêutico e cyberbullying. Os resultados apontaram várias 

características relacionadas à cooperação científica, destacando-se as citações 

internacionais e a preferência de revistas latino e ibero-americanas para a publicação dos 

artigos. Todavia, poucos trabalhos investiram em co-autoria internacional e coleta de 

dados em outros países. 

 

Palavras-chave: Relacionamento interpessoal. Internet. Revisão de Literatura. 

E-mail de Contato: pamfardin@hotmail.com  

 

 

RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

RUA: REARRANJOS - Juliana Gomes da Cunha Baltar (UFES); Agnaldo Garcia 

(UFES); Thays Hage da Silva (UFES); Renata Coelho de Pinho (UFES); Jaqueline Vago 

Ferrari (UFES)   

 

A situação de rua é com frequência relacionada pela literatura à fragilização, ao 

rompimento ou à ausência de vínculos outrora configurados. Nesse sentido, o trabalho 

teve por objetivo analisar relacionamentos interpessoais de pessoas em situação de rua, 

sejam atuais ou rompidos. Para tanto, contou-se com a participação de doze indivíduos 

em situação de rua da região metropolitana da Grande Vitória, no Espírito Santo, sendo 

englobados tanto usuários permanentes ou eventuais de serviços de assistência à 

população de rua quanto indivíduos que estabelecem suas rotinas exclusivamente em vias 

públicas. Quando da abordagem, os participantes responderam voluntariamente a 

entrevistas na modalidade episódica, que tem como princípio fundamental a solicitação 

ao participante de que rememore situações específicas e as relate. Frente a recorrência 

dos conteúdos comparecidos nas entrevistas, o material foi dividido em três temáticas: 
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relacionamento amoroso, amizade e relacionamento familiar. Em suma, acordando com 

a literatura, relatos de enfraquecimento ou rompimento vincular após a ida às ruas se 

fizeram presentes na pesquisa, apesar de também terem sido abundantes relatos que 

deram conta de novas configurações relacionais, pertinentes ao processo de rearranjo de 

vida dos participantes. As novas configurações relacionais, por sua vez, surgem e são 

pautadas em razões e emoções singulares, característica que rege os relacionamentos 

interpessoais em geral. 

 

Palavras-chave: relações interpessoais; laço social; moradores de rua. 
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RELAÇÕES ENTRE HUMILDADE E HUMILHAÇÃO SEGUNDO 

ADOLESCENTES - Tatiana Machado Moraes (UFES); Antonio Carlos Ortega (UFES); 

Heloisa Moulin de Alencar (UFES)  

 

La Taille (2009) descreve que vivemos em uma cultura do tédio e da vaidade, da qual 

decorrem relações sociais conflituosas em que o outro dificilmente ocupa lugar de igual. 

Em contraponto, a humildade é uma virtude que viabiliza o reconhecimento do valor do 

outro, sustentando características que são contrárias a tal cultura. Contudo a humildade é 

uma virtude complexa, que exige sensibilidade para que não se caia em um extreme não 

virtuoso, como por exemplo, confundir ser humilde e ser humilhado. A fim de investigar 

a concepção de humildade e possíveis relações entre ela e situações de humilhação para 

adolescentes, entrevistamos seis jovens de ambos sexos, de 14 e 17 anos. Os resultados 

indicaram que, para os adolescentes, a virtude envolve o reconhecimento de valor das 

pessoas por meio de attitudes em relação ao outro e a si mesmo. Quatro jovens ainda 

afirmaram que a prática da humildade é contrária à humilhação. Contudo, outros dois 

adolescentes consideraram que submeter-se a uma situação de humilhação pode envolver 

essa virtude, visto que o humilhado não legitime a humilhação imposta, ou ainda que ele 

busque não constranger seu próprio agressor. O estudo da humildade se faz importante e 

proveitoso frente ao contexto cultural que vivemos, e a continuidade de estudos com a 

temática pode auxiliar na educação em valores morais e na elaboração de propostas de 

intervenção que visem ao desenvolvimento de sujeitos autônomos, aptos a relações de 

cooperação e respeito mútuo. 

 

Palavras-chave: Moralidade; Virtude; Humildade; Humilhação 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ADOLESCÊNCIA PARA EDUCADORES 

SOCIAIS DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO - Ana Carolina Caetano Tavares 

Moreira (UFES); Sabrine Mantuan dos Santos Coutinho (UFES)  
 

O acolhimento institucional é uma medida protetiva, provisória e excepcional, que visa 

possibilitar a crianças e adolescentes, afastados da convivência familiar por situação de 

risco e violação de direitos, a reintegração na família. Pautada na garantia da convivência 

familiar e comunitária, esta política tem como base o ECRIAD (1990), que passou por 
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algumas reformulações a partir da Lei 12.010/2009. Dentre as mudanças, destacam-se as 

que visam garantir um ambiente de vinculação com os sujeitos acolhidos, de forma que 

as atividades proporcionem aconchego e desenvolvimento, e consigam manter vínculos 

familiares e comunitários. Para tanto, a atuação da equipe profissional nas instituições 

acaba sendo determinante. O presente estudo buscou investigar, referenciado na Teoria 

das Representações Sociais, como educadores sociais de diferentes acolhimentos de um 

município do norte fluminense significam/compreendem a adolescência. Participaram da 

pesquisa 50 educadores, e foram realizadas individualmente entrevistas semiestruturadas, 

que abordaram questões sobre compreensão da adolescência, possíveis diferenças em 

relação a adolescentes não acolhidos, entre outras. Os dados foram analisados a partir do 

software IRAMUTEQ. Os resultados indicam uma compreensão da adolescência como 

uma fase complicada, difícil, marcada por mudanças e pela aquisição de 

responsabilidades. Também apontam peculiaridades do cotidiano do adolescente 

acolhido, diferenças comportamentais/emocionais em relação outros adolescentes, e as 

causas dessas diferenças. Entendendo que as representações sociais auxiliam no modo 

como os indivíduos compreendem, explicam e agem, acredita-se que os resultados 

permitem melhor compreensão das práticas desses profissionais nos acolhimentos, 

contribuindo também para subsidiar proposição de ações que possibilitem uma 

compreensão menos “negativa” dessa etapa do desenvolvimento. 

 

Palavras-chave: adolescência/adolescente; serviços de acolhimento; representações 

sociais; educadores sociais 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE COTAS UNIVERSITÁRIAS NA REVISTA 

CARTA CAPITAL ENTRE OS ANOS 2008 E 2017 - Elisa Fabris de Oliveira (UFES 

e Faceli); Manoela Pagotto Martins Nodari (UFES); Edinete Maria Rosa (UFES)  

 

O presente resumo apresenta dados preliminares de uma pesquisa que tem como objetivo 

investigar as representações sociais de cotas universitárias na revista Carta Capital. O 

debate sobre as cotas universitárias no Brasil iniciou-se aproximadamente em 2000 e até 

hoje permeia os espaços públicos, midiáticos e acadêmicos, repercutindo 

posicionamentos e argumentos contra e a favor da política afirmativa, que, desde 2012, 

vigora a partir de uma lei federal que atinge universidades e institutos federais. Nesse 

contexto, objetivou-se, com o auxílio do software IRAMUTEQ, compreender como a 

revista Carta Capital tem participado do debate acerca da temática, produzindo, 

reelaborando e disseminando representações sobre as cotas na graduação e na pós-

graduação entre os anos de 2008 e 2017. A coleta dos dados ocorreu através da plataforma 

online do veículo, por meio das palavras-chave “cota” e “cotas”, que retornaram um total 

de 97 reportagens diretamente relacionadas à temática da investigação. Os dados foram 

submetidos à análise de Classificação Hierárquica Descendente (CHD) que apresentou 5 

classes distintas, categorizadas como: “Ativismo de Minorias”; “Cotas na prática”; 

“Políticas de Ingresso”; “Desigualdade Racial”; e Relatos e experiências”. 

Preliminarmente, é possível observar que a revista tem participados ativamente do debate 

sobre as cotas e que suas representações sociais envolvem principalmente questões de 

raça, de desigualdade social e de luta para reparação e concessão de oportunidades no 
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ambiente universitário para minorias que historicamente não tiveram acesso a ele. 

 

Palavras-chave: Cotas, Cotas Universitárias, Carta Capital; Representações Sociais 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO BRINCAR E DO BRINQUEDO NA 

PUBLICIDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DE COMERCIAIS DE TV - Manoela 

Pagotto Martins Nodari (UFES); Priscilla de Oliveira Martins-Silva (UFES)  

 

O brincar se estabelece como uma prática típica da infância e é considerado como crucial 

para o desenvolvimento da criança. Nesse processo, o brinquedo assume um papel 

relevante. Existe hoje uma extensa oferta de brinquedos no mercado e estratégias cada 

vez mais refinadas de marketing e publicidade com o intuito de captar a atenção das 

crianças e inseri-las no contexto de consumo de suas famílias. Diante desse panorama, a 

presente pesquisa pretende identificar as representações sociais acerca do brincar e do 

brinquedo que circulam nas mensagens publicitárias. Para isso, foi realizada uma 

pesquisa documental a partir de comerciais televisivos do segmento de brinquedos 

exibidos em canais de TV por assinatura na semana anterior ao Dia das Crianças. No 

total, foram analisados 137 comerciais; destes, em 98,5%, a mensagem foi dirigida 

diretamente à criança; em relação ao gênero, 48,9% foram direcionados para meninas, 

32,1% para meninos e 19% mistos. As categorias de produtos mais anunciadas foram: 

bonecas (32,1%), bonecos (11,7%) e reprodução do mundo real (11,7%). Em 54,7% dos 

comerciais, aparece mais de uma criança e apenas em 9,5% aparece algum adulto; 81% 

utilizam efeitos especiais, em 44,5% as cenas acontecem em cenário fictício e 48% 

recorrem a algum personagem para promover o produto. Os resultados demonstram 

principalmente que os comerciais reforçam as representações sociais dos papeis 

tradicionais de gênero e também o papel da criança como protagonista, ao representar um 

universo basicamente destituído da orientação e do conhecimento de adultos, 

estimulando-as a tomar suas próprias decisões no campo do consumo. 

 

Palavras-chave: brincar; brinquedo; publicidade; representações sociais; crianças 
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REPROVAÇÃO ESCOLAR, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E 

ESTRATÉGIAS DE COPING EM ESTUDANTES DE UMA ESCOLA DA REDE 

PÚBLICA DE VILA VELHA, ES - Marcos da Silva Pacheco; Paula Mello Pacheco; 

Edinete Maria Rosa; Alessandra Brunoro Motta (Universidade Federal do Espírito Santo) 

 

A vivência escolar é uma experiência comum à grande maioria de crianças e jovens, tendo 

grande impacto em seu desenvolvimento e no estabelecimento de relações e 

comportamentos que poderão acompanhar os adolescentes por toda a vida. As 

experiências vividas na escola podem ser muito variadas. As obrigações, cobranças e 

interações podem ser fontes de grande estresse para os adolescentes. 

Neste trabalho verificamos as estratégias de coping de 60 adolescentes de uma escola 

pública no município de Vila Velha, ES pela aplicação da Escala de Coping. Ainda 
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acessamos competências (atividades, socialização e desempenho acadêmico) e 

preocupações destes adolescentes frente a questões escolares.  

Os dados mostram a escola como uma fonte de estresse para os estudantes especialmente 

pelo medo da reprovação (41,6%), seguido do medo da obtenção de notas baixas (18,3%) 

o que é consonante com o fato destes alunos apresentarem distorção idade/série de 28,3%. 

A grande maioria dos adolescentes pratica esportes e utilizam aparelhos eletrônicos. 

Cerca de 50% participa de grupo de igreja e 86% tem obrigações em casa. 

A escala de coping mostra que ao passarem por uma situação hipotética considerada 

estressante, a reação emocional mais frequente é a raiva (83,3%) e a tristeza (73,3%). 

Ainda, mostraram pouca competência para lidar com a situação (40%), se sentiriam pouco 

acolhidos (58%) e com pouca capacidade para resolver o problema (25%). As estratégias 

de coping que mais provavelmente adotariam seriam a oposição (68,3%) e a fuga (65%), 

ambas estratégias mal adaptativas. 

 

Palavras-chave: Estresse, Coping, Reprovação escolar, Vivência escolar 
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SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL: ESTUDO COMPARATIVO DE 

CARACTERIZAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ATENDIDOS EM 

UM CAPSIJ DO ESPIRITO SANTO - Andréa Thamiris Barbosa Dias (Universidade 

Federal do Espirito Santo); Iagor Brum Leitão (Universidade Federal do Espirito Santo); 

Luziane Zacché Avellar (Universidade Federal do Espirito Santo)  

 

O CAPSij é um serviço que visa a promoção de saúde de crianças e adolescentes em 

sofrimento psíquico grave e/ou uso em uso abusivo de substancias. Este estudo possui 

caráter descritivo e tem por objetivo realizar um comparativo acerca da caracterização 

dos usuários atendidos no CAPSij da cidade de Vitória, entre o primeiro e o décimo ano 

de funcionamento. Os dados foram extraídos dos prontuários dos 75 usuários que se 

encontravam em atendimento regular entre setembro de 2016/2017 sendo, 

posteriormente, comparados com a base de dados referente a 51 usuários em atendimento 

no mesmo período em 2007/2008. Para análise estatística foi utilizando o SPSS, versão 

13.0. Quanto aos resultados, em seu ultimo ano o CAPSij atendeu 249 crianças e 

adolescentes, um aumento de 34% se comparado ao mesmo período em 2007/2008 . Os 

usuários são predominantemente do sexo masculino (60% a 65%) e a idade média é de 

aproximadamente 11 anos. A principal fonte de encaminhamento é via Unidades básicas 

de Saúde, sendo observado um aumento significativo na demanda espontânea em 

2016/2017 se comparado ao mesmo período no estudo anterior. Em relação às queixas 

apresentadas, agressividade e agitação ainda são as demandas mais frequentes, sendo que, 

no presente estudo, também são frequentes queixas quanto à dificuldade na aprendizagem 

e/ou no comportamento. Nesse contexto, torna-se importante a realização de pesquisas 

capazes de aprofundar o conhecimento quanto a clientela e a articulação do CAPSij com 

outros espaços visando oferecer o melhor serviço e contribuir com as políticas públicas 

destinadas ao público infantojuvenil. 

 

Palavras-chave: CAPSij; saúde mental; Infantojuvenil. 
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TDA/H: UM TRANSTORNO COM DÉFICIT DE DIAGNÓSTICO - Vanusa dos 

Reis Coêlho - PUC/SP; Clarilza Prado de Sousa - PUCSP  

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, popularmente conhecido pela sigla 

TDA/H é caracterizado como um distúrbio neurobiológico que apresenta um padrão 

persistente de desatenção, e/ou hiperatividade/impulsividade que apesar de ser 

reconhecido oficialmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS), está envolto em 

discussões que ainda não encontraram consenso. O presente estudo é uma pesquisa 

bibliográfica descritiva, pois se utiliza de estudos de diversos autores obtidos em livros, 

jornais, revistas e internet organizando-os, avaliando-os e correlacionando-os. Dentre os 

principais resultados encontrados nessa investigação está a constatação de que a origem 

desse transtorno não é totalmente conhecida. Alguns estudos reforçam a hipótese de seu 

caráter hereditário, entretanto, outros estudos afirmam que o TDAH teria procedência 

multifatorial (genética, ambiente e etc.) e outros, ainda, postulam que seria uma desordem 

nas funções executivas, o sistema de gerenciamento do cérebro. Por outro lado verificou-

se a existência de propostas políticas (projetos de lei) que buscam atribuir ao professor a 

função de diagnosticar esse transtorno. Além do posicionamento mercadológico 

assumido pela indústria farmacêutica (por meio de processos que incluem a propaganda 

em jornais e revistas) direcionada à população em geral, mas, sobretudo aos professores 

com o intuito de potencializar a venda de medicamentos como, por exemplo, a Ritalina e 

o Venvanse sob o argumento de “educação profissional”. Tal prática consiste na criação 

de sites informativos, cursos e contatos telefônicos contendo informações relacionadas 

ao diagnóstico e tratamento do TDA/H. 

 

Palavras-chave: TDA/H. Saúde. Educação. 

E-mail de Contato: vanusa.coelho.rodrigues@gmail.com 

 

 

TENDÊNCIAS DA REVISTA “PSICOLOGIA: CIÊNCIA E PROFISSÃO” (1982-

2018): DEMONSTRAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES DO APLICATIVO TATUÍ 

- Hugo Cristo Sant'Anna (UFES) e Maria Cristina Smith Menandro (UFES)  

 

Este trabalho demonstra as funcionalidades do aplicativo experimental Tatuí, 

desenvolvido com o objetivo de auxiliar pesquisadores na mineração e processamento de 

dados de artigos científicos publicados em portais de livre acesso. Tatuí oferece recursos 

que permitem ao pesquisador: 1) configurar parâmetros de busca – por periódico, ano, 

volume, número, título, resumo e palavras-chave; 2) recuperação dos artigos encontrados 

– exportação de planilhas CSV com os resultados; 3) processamento de coleções 

completas de artigos do mesmo periódico – índice invertido da frequência dos termos, 

distância euclidiana entre termos que coocorrem, análise de similaridade; e 4) cálculo e 

visualização de estatísticas sobre os artigos encontrados com base nos parâmetros de 

busca definidos. Para demonstrar o funcionamento de Tatuí, o aplicativo foi utilizado na 

recuperação e análise automática de 1658 artigos (116 edições) do periódico “Psicologia: 

Ciência e Profissão”, publicados de 1982 a junho de 2018 e disponíveis digitalmente no 

portal Scielo. A análise de Tatuí identificou seis termos mais frequentes no título e resumo 
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dos artigos publicados no periódico (psicologia, trabalho, saúde, social[is], 

profissional[is] e psicólog[o/a/s]), bem como suas coocorrências com outros termos e o 

desenrolar dessas associações ao longo das três décadas pesquisadas. Os resultados 

indicam o potencial de uso de Tatuí para a realização de estudos bibliométricos, além de 

sugerirem oportunidades de pesquisa para a área de Psicologia a partir das tendências 

identificadas no periódico utilizado na demonstração do aplicativo. 

 

Palavras-chave: Mineração de Dados, Processamento Automatizado de Dados, 

Psicologia: Ciência e Profissão 

E-mail de Contato: hugocristo@gmail.com 

 

 

TEORIA DA COGNIÇÃO INCORPORADA E GESTALT-TERAPIA: UM 

DIÁLOGO POSSIVEL? - Raphael Rocha de Almeida e Andrea dos Santos Nascimento, 

Universidade Federal do Espírito Santo  

 

A Gestalt-Terapia, como formulada por seu fundador Fritz Perls, é uma corrente clínica 

profundamente holística que não secciona aspectos da vivência humana do seu cotidiano. 

Por isso se entende que a vida humana é um todo que, para ser suficientemente 

compreendido, só pode ser por meio do agrupamento de todas as esferas humanas de 

vivência, seja espiritual, familiar, sexual, artística, ou laboral. Clinicamente trabalha-se 

com o processo de significação que o cliente faz de sua vida, por meio de sua narrativa. 

O processo de significação, que abarca todas as esferas supracitadas da vida de uma 

pessoa, só pode ser formulado a partir de uma entidade básica, que vivencia as 

experiências cotidianas para fornecer-lhes um significado. E essa entidade significadora 

básica é o corpo, entendido como o fundamento pelo qual a pessoa sente o que vive e, a 

partir disso, forma significados. A Teoria da Cognição Incorporada, como 

desenvolvimento ulterior da Fenomenologia a partir da formulação de Hubert Dreyfuss, 

é uma teoria compatível com a Gestalt-Terapia por calcar no corpo a base dos 

significados. Conhecidamente, a Gestalt-Terapia busca robustecer seu background 

teórico com teorias similares a ela. Nesse caso, a atenção ao corpo pode potencializar os 

efeitos positivos da intervenção clínica no setting terapêutico. 

 

Palavras-chave: Corpo, Corporeidade, Gestalt-Terapia, Cognição Incorporada 

E-mail de Contato: raphaelrdealmeida@gmail.com 

 

 

TORNAR-SE FILHO NA PERSPECTIVA DE CRIANÇAS ADOTADAS 

TARDIAMENTE - Ivy Campista Campanha de Araujo e Celia Regina Rangel 

Nascimento. Universidade Federal do Espírito Santo  

 

Na adoção é importante analisar que o fato de uma criança ser inserida numa família não 

faz com que a filiação se constitua automaticamente. É essencial que haja interações 

significativas que possam impulsioná-la a uma vivência que favoreça processos de 

desenvolvimento e a vinculação. Apesar da importância da reciprocidade nessa 

construção, a adoção ainda é realizada no Brasil priorizando o discurso do adulto, o que 

ressalta a importância de dar voz às crianças nos estudos sobre o tema. O trabalho aqui 
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apresentado teve como objetivo investigar aspectos facilitadores e desafiadores no 

estabelecimento da filiação em uma família que realizou uma adoção tardia, privilegiando 

a perspectiva das crianças sobre a interação com a nova família. A pesquisa elegeu como 

participantes uma família composta por um casal, na faixa etária dos 40 anos, que realizou 

a adoção de um grupo composto por quatro irmãos, e seus filhos. Como procedimentos 

de coleta de dados foram realizados seis encontros na casa da família, momentos nos 

quais foram realizadas entrevistas com roteiros semiestruturados, aplicação do 

genograma e uso do diário de campo. Verificou-se que, apesar dos pais terem descrito 

desafios ao longo da adaptação, estes não se converteram em dificuldades no 

estabelecimento da filiação. As intervenções realizadas revelaram que a adoção era 

recíproca e estava em curso, constatando-se que tanto as crianças quanto os pais estavam 

vivenciando as emoções de um vínculo filial/parental. Destacou-se ainda que políticas de 

acompanhamento pós-adoção poderiam auxiliar a vivência dos desafios apresentados por 

famílias que realizam a adoção tardia. 

 

Palavras-chave: Adoção tardia; família; crianças; filiação 

E-mail de Contato: ivy.araujo@uol.com.br  
 

 

UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A COMPREENSÃO DE JOVENS E 

ADULTOS A RESPEITO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

- Daniella Messa e Melo Cruz, Nina Celia Guimarães Thurler; Thais Guilhermina de 

Souza Castro; Yngrid Loreti de Souza (Centro Universitário Católico de Vitória)  

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o nível de conhecimento a respeito do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Para isso, foi realizado um questionário estruturado com 48 

pessoas com idade entre 14 a 57 anos residentes em municípios da Grande Vitória, de 

ambos os sexos. De acordo com os dados coletados foi possível perceber que jovens e 

adultos em sua grande maioria possuem um conhecimento superficial sobre os direitos e 

deveres contidos no Estatuto e, opiniões semelhantes sobre a discussão da maioridade 

penal, apoiando que ocorra a redução da idade a fim de que esses jovens respondam 

criminalmente atos infracionais. Portanto, é possível pontuar que a sociedade em geral 

não tem muito conhecimento acerca dos direitos e deveres previstos no Estatuto, 

manifestando que os adolescentes que cometem atos infracionais devem receber punições 

mais severas objetivando a diminuição da criminalidade. Segundo os participantes as 

principais fontes utilizadas para compreensão da temática relatada são artigos, debates, 

TV, redes sociais, sites, palestras no trabalho e/ou escolas e jornais e por familiares. Faz-

se de extrema relevância trabalhos voltados para a desmistificação de questões que se 

referem ao Estatuto e a Maioridade penal, nesse sentido a psicologia poderá contribuir 

com a promoção dessas reflexões, para a expansão do senso crítico acerca de questões de 

tamanha importância social, podendo ser por meio da criação de programas de 

divulgação, associando-se com os direitos humanos, fazendo parcerias com lideranças 

comunitárias e educacionais para promover projetos de conscientização e atividades 

voltadas, especialmente, para o público jovem. 

 

Palavras-chave: Estatuto; Conhecimento; Maioridade; Criminalidade 

E-mail de Contato: yloreti@hotmail.com 
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UMA REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE 

MOTIVAÇÃO POR STATUS, CONSUMO CONSPÍCUO E CONSERVAÇÃO 

CONSPÍCUA - Dilcineia Souza Bragança e Rosana Suemi Tokumaru (UFES)  

 

Buscou-se realizar uma revisão da literatura acerca da relação entre os conceitos de 

motivação por status, consumo conspícuo e conservação conspícua, em artigos 

fundamentados na perspectiva evolucionista da psicologia e indexados em bases de 

dados. O propósito foi identificar e caracterizar as variáveis relacionadas a esses 

construtos, analisar os objetivos, populações e principais resultados das pesquisas 

publicadas. Para tanto, foi realizada uma busca eletrônica sistemática, atendendo aos 

seguintes critérios de inclusão: ser apresentado na forma de artigo revisado por pares; ser 

apresentado na forma de tese ou dissertação e caracterizar-se como relato de pesquisa. 

Também foram considerados como critérios de exclusão: publicações apresentadas como 

revisões de literatura, editoriais, resenhas, conferências, enciclopédias, livros e capítulos 

de livros; que utilizem delineamentos quantitativos como métodos de pesquisa; que não 

apresentem informações referentes ao país onde a pesquisa foi realizada e caracterização 

da amostra. Os resultados obtidos sugerem que a maior parte dos estudos buscou 

relacionar os comportamentos de consumo conspícuo com variáveis associadas às 

estratégias de seleção sexual. Outros trabalhos buscaram estabelecer relações entre 

variáveis inerentes ao estudo do comportamento do consumidor e de comportamentos de 

risco. A partir dos resultados da pesquisa, também foi possível discutir a 

operacionalização dos construtos consumo conspícuo e conservação conspícua, como 

estes vêm sendo abordados e definidos de formas diferentes ao longo dos últimos anos e 

principalmente, como os resultados desses estudos podem contribuir para a intervenção 

e aumento de comportamentos de consumo ecologicamente sustentável. 

 

Palavras-chave: Consumo Conspícuo, Conservação Conspícua, Status e Motivação por 

status. 

E-mail de Contato: dilcineia.souza6@gmail.com 

 

 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: (DES)CONHECIMENTO E DESDOBRAMENTOS - 

Daniella Messa e Melo Cruz; Eliete Siqueira Rosa; Katiele Demoner Niero; Suelen 

Gonçalves Estanislau  

 

Esse trabalho teve como objetivo investigar o conhecimento acerca da violência 

doméstica entre moradores dos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Santa Teresa. 

Do ponto de vista metodológico, trata-se de um estudo qualitativo, com utilização de 

questionário estruturado como instrumento de coleta de dados, direcionado a pessoas de 

ambos os sexos, com idade entre 20 a 60 anos. Abordou-se a concepção da violência 

doméstica na população investigada, o nível desse conhecimento e as fontes utilizadas 

para a compreensão sobre essa temática. Os resultados encontrados revelam que há uma 

compreensão da violência doméstica como sinônimo de violência contra a mulher, a 

agressão física foi identificada como manifestação da violência doméstica, apesar de uma 

parte dos entrevistados citarem outras formas, como ofensas e manipulação. Pode-se 
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identificar que as fontes utilizadas como obtenção de conhecimento acerca da violência 

doméstica tiveram base em estudos acadêmicos, diálogos e mídias sociais. Foi possível 

observar que a violência doméstica está presente na historicidade das pessoas 

entrevistadas e no meio social que estão inseridos, não sendo um fator distante de suas 

realidades. Outro fator considerado diz respeito a escolaridade dos participantes, as 

opiniões dos participantes com maior escolarização apesar de revelarem um maior 

conhecimento sobre diversos aspectos a respeito do tema, poucos foram os participantes 

que identificaram a violência doméstica como diferente da violência contra a mulher. Faz-

se de extrema relevância promover estratégias de reflexão acerca da violência doméstica 

com o intuito de contribuir para o rompimento do ciclo de violência e ampliar o 

conhecimento acerca desse assunto. 

 

Palavras-chave: Violência doméstica; Psicologia; Agressão. 

E-mail de Contato: suh.estanislau@hotmail.com 
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PÔSTERES 

 
 

A APLICAÇÃO DA LUDICIDADE E PSICOMOTRICIDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS EM UM 

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - Mariana Santos Borges – Faculdade Pitágoras, 

Linhares; Paulo Alberto Ferri – Universidade Federal Fluminense, UFF; Samylla Ferreira 

Estevam Vieira – Faculdade Pitágoras, Linhares; Thainá de Faria Custodio – Faculdade 

Pitágoras, Linhares; Vanessa Rodrigues dos Santos – Faculdade Pitágoras, Linhares. 

 

Este trabalho apresenta a experiência de observação e intervenção na instituição de 

acolhimento Lar das Crianças em Linhares - ES, de acadêmicos do 7º período em 

Psicologia, orientados por um professor. Durante 8 meses, foram realizadas análises e 

intervenções com crianças de 0 a 09 anos, com objetivo de aprimorar seus 

desenvolvimentos psicomotor e lúdico. Utilizou-se técnicas como observação 

participante e atividades lúdicas e psicomotoras como instrumentos de intervenção. A 

relevância deve-se ao fato de que a psicomotricidade conecta aspectos emocionais, 

cognitivos e motores de todas as fases da vida, e através do lúdico a criança constitui sua 

personalidade em relação à mente e corpo. No brincar, a criança explora o novo e constrói 

seu saber.A fase de intervenção foi estruturada para contemplar o trabalho de temáticas 

que possuíram a finalidade de desenvolver a cognição, linguagem, coordenação motora, 

equilíbrio corporal e os cincos sentidos, com colaboração de acadêmicos em Educação 

Física e Fisioterapia. Através da observação participante foi possível compreender a 

dinâmica da instituição de forma geral, notou-se que para continuidade das práxis era 

necessário envolver as cuidadoras no processo de intervenção, para que reconhecessem a 

importância do desenvolvimento psicomotor adquirido através do lúdico. As cuidadoras 

foram estimuladas a utilizarem de mais técnicas lúdicas, com intenção também de 

reforçar laços entre cuidador e criança que anteriormente apareciam fragilizados. A 

experiência de intervenção, juntamente com alunos de graduações distintas, possibilitou 

a percepção da evolução do desenvolvimento infantil e que através de atividades lúdicas 

a aprendizagem tornou-se mais prazerosa e desafiadora. 

 

Palavras-chave: Ludicidade; Psicomotricidade; Desenvolvimento Infantil. 

E-mail de Contato: vanessa-rodrigues-@hotmail.com  

 

 

A DEPRESSÃO NO CONTEXTO PÓS MODERNO: O USO EXCESSIVO DA 

MEDICALIZAÇÃO COMO MÉTODO TERAPÊUTICO - Pâmela Dias e Robert 

Miranda - Centro Universitário São Camilo-ES 

 

O objetivo deste artigo é desenvolver um paralelo de observações e levantamentos 

teóricos acerca da depressão no contexto pós-moderno, levando em consideração a forma 

como a medicalização é considerada como todo e qualquer problema uma questão de 

ordem médica e, por conseguinte, com uma causa biológica, dando a patologização como 

problemas da ordem da existência, principalmente o sofrimento psíquico. Compreende-

se que a articulação dos medicamentos pode caracterizar vários fatores no quadro da 
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depressão, gerado pelo uso excessivo. Pode-se entender que a medicalização age como 

estratégia de intervenção de controle do corpo, causando uma dependência no individuo, 

bem como, o processo de terapêutico na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: Depressão, Medicalização, Contemporaneidade, Terapia 

E-mail de Contato: pamellaod@yahoo.com.br 
 

 

A MEDICALIZAÇÃO NO CONTEXTO PÓS MODERNO: A 

PATOLOGIZAÇÃO DA ANGÚSTIA - Robert Miranda, Pâmela Dias e Andrea Santos 

- Centro Universitário São Camilo-ES   

 

A patologização da angústia, tem como marcas recorrentes dos modos de produção de 

subjetividade na época contemporânea. Segundo Heiddegger a angústia é uma disposição 

afetiva fundamental do ser humano ao relacionar-se com o mundo. A partir da analítica 

do “ser aí” de Heidegger e de suas reflexões posteriores sobre a técnica moderna, são 

discutidos os sentidos dos modos correntes de evitação da angústia e de encobrimento da 

condição essencial de desabrigo da existência por meio da compulsão de controle e 

segurança. A medicalização e a psicologização do fenômeno da angústia têm sido 

estratégias centrais deste projeto de controle nas sociedades contemporâneas. Discute-se 

ainda o papel essencial da angústia na dinâmica de singularização da existência e a 

importância, para as práticas psicoterapêuticas, de uma apropriação temática do seu lugar 

a partir do qual elas tanto podem reforçar essa patologização encobridora, quanto abrir 

espaço para os processos de singularização aliviada por terapias ou medicamentos. Na 

abordagem fenomenológica, a angústia deixa de ser vista como uma patologia para ser 

considerada inerente à existência, à condição humana. Essa visão crítica considera que 

pagamos, pelo contínuo desvio da angústia, com algo que nos é essencial, nossa 

capacidade de ver, de corresponder à realidade em suas múltiplas e misteriosas 

possibilidades de sentido. Objetivo deste resumo é identificar os principais aspectos da 

patologização da angústia no contemporâneo, uma vez que a angústia é, em geral, 

considerada uma condição patológica, podendo ser estar aliviada por terapias ou 

medicamentos. 

 

Palavras-chave: patologização, angústia, contemporaneidade, medicalização. 

E-mail de Contato: pamellaod@yahoo.com.br 
 

 

A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MORTE EM VIDAS SECAS, DE 

GRACILIANO RAMOS - Laura Paste de Almeida (Multivix), Vitor Siqueira Macieira 

(UFES, Multivix) 

 

Sendo Vidas secas um romance de tensão crítica (BOSI, 2006), dado o caráter engajado 
da obra, nota-se a exposição da dura realidade socioeconômica do sertão, do sertanejo, da 

família de retirantes vítima do ambiente degradado pela seca. Com isso, o presente 

trabalho, a partir de uma interface interdisciplinar, identifica e analisa a representação 

social – um saber sobre um determinado objeto social elaborado a partir das interações 

do cotidiano que possibilita guiar as práticas dos sujeitos em relação ao objeto 
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representado, segundo Serge Moscovici – da morte na narrativa neorrealista de Graciliano 

Ramos. Para tanto, utiliza-se de parte da fortuna crítica de Vidas secas (Ficção e 

confissão, de Antonio Candido e Graciliano Ramos, de Sônia Brayner), da Teoria das 

Representações Sociais (de Serge Moscovici) e da História social (de Philippe Ariès). 

Compreende que a representação social da morte enunciada no romance se dá por meio 

da denúncia da penúria social, econômica e cultural da qual uma parcela dos sertanejos 

sofre em decorrência do quadro histórico de descaso político balizado pelo sofrimento 

ético-político (SAWAIA, 2001) de ser considerado como um apêndice inútil da então 

sociedade tecnocrática brasileira da década de 1930, além disso a aproximação contínua 

com a morte funciona como um elemento estético capaz de apontar, no campo narrativo, 

para as injustiças sociais, a disputa entre vida e morte e os desígnios de uma politica de 

acirramento de desigualdades sociais a serviço daqueles que detêm o poderio político-

econômico. 

 

Palavras-chave: Narrativa moderna brasileira – Graciliano Ramos. Graciliano Ramos – 

Vidas secas. Vidas secas – Representação social da morte. Morte – Tema literário. 

E-mail de Contato: vitorsmacieira@gmail.com 

 

 

ACOLHER A TRANSGENERIDADE, DESAFIOS PARA UMA PSICOLOGIA 

COM COMPROMISSO SOCIAL - Amanda Martins Passos, Andrea dos Santos 

Nascimento, Igor Lima Sousa. Universidade Federal do Espírito Santo 

 

O psicólogo possui o importante papel na promoção da qualidade de vida e bem-estar 

para o segmento das pessoas trans. No Brasil, a travestilidade e a transexualidade ainda é 

considerado um fator de risco, visto que os dados de 2017 da Associação Nacional de 

Travestis e Transexuais demonstraram que os casos de violência e violação de Direitos 

Humanos dessa população só aumenta. Diante deste cenário de discriminação e direitos 

básicos negados, torna-se essencial programas de políticas sociais e afirmativas. 

Pensando nisso, foi criado em 2017 um Grupo de Acolhimento Para Pessoas Transexuais 

e Travestis na UFES com o objetivo de promover qualidade de vida, positividade da 

autoimagem, perspectiva de futuro e cuidado de si. O grupo ocorreu quinzenalmente no 

Núcleo de Psicologia Aplicada da universidade, e tinha como perspectiva teórica a 

Gestalt-Terapia. Para a pesquisa, foi enviado doze questionários com Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido para os participantes por meio de uma plataforma 

online. Os principais resultados demostraram a importância de grupos de acolhimento 

psicoterapêuticos como ferramenta de apoio para pessoas transgêneras. Os participantes 

também afirmaram que o grupo propiciou momentos positivos e de troca, por meio de 

relatos pessoais, intervenções e atividades realizadas. Dado isso, a contribuição para o 

bem-estar, percepção de futuro e autoestima foram consideradas satisfatórias, para o 

grupo propiciou, principalmente no que tange ao processo identitário coletivo. Os 

resultados obtidos por meio desta pesquisa demonstraram que o acolhimento em grupo 

pode contribuir positivamente para o bem-estar, a autoestima e a percepção de futuro dos 

participantes. 

 

Palavras-chave: Grupo de Acolhimento, Transexualidade, Travestilidade 

E-mail de Contato: mandhja@live.com 
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ADOLESCÊNCIA, ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E PROTAGONISMO: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA - Ana Carolina Caetano Tavares Moreira (UFES); 

Sabrine Mantuan dos Santos Coutinho (UFES) 

 

As instituições de acolhimento são compreendidas como uma medida protetiva, 

provisória e excepcional que visa possibilitar a criança e ao adolescente, afastado da 

convivência familiar por situação de risco e violação de direitos, a reintegração na família 

e o efetivo exercício do direito à convivência garantidos pelas reformulações realizadas 

pela Lei 12.010/2009 no Estatuto da Criança e do Adolescente. O presente trabalho se 

caracteriza como relato de experiência de estágio do curso de Psicologia da Universidade 

Federal Fluminense, no campo de Psicologia Social. O trabalho foi realizado em uma 

instituição de acolhimento na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ), que atende 12 

adolescentes do sexo masculino. As atividades correspondiam, além do acompanhamento 

da vivência da psicologia na instituição, a realização de um projeto de intervenção que 

teve como objetivo geral fomentar reflexões e produzir em conjunto meios para que os 

adolescentes assumissem o protagonismo de suas próprias vidas. O projeto compreendeu 

11 encontros com os adolescentes e tinham duração média de 50 minutos. Foi 

estabelecido, a partir das interações entre adolescentes e equipe, uma pauta para cada 

encontro, dentre elas, convivência, identidade, projeto de vida, e outros. Como forma de 

culminar as intervenções e promover um encontro entre adolescentes e sociedade, foi 

proposta uma feira de integração entre instituição, universidade e comunidade. A 

atividade contou com apresentações de habilidades e talentos dos adolescentes 

envolvidos que exibiram quadros, apresentações de danças, futebol, poesia e música. Os 

resultados possibilitaram o desenvolvimento da autonomia, responsabilidade e novas 

perspectivas para o presente e futuro. 

 

Palavras-chave: Adolescência; Psicologia Comunitária; Acolhimento Institucional 

E-mail de Contato: acarolcaetano@hotmail.com 

 

 

ADOLESCENTES E FAMÍLIAS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE FAMÍLIA 

PARA ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS EM MUNICÍPIO DO 

NORTE FLUMINENSE - Isabela Maciel Vieira (Universidade Federal Fluminense) e 

Sabrine Mantuan dos Santos Coutinho (Universidade Federal Fluminense) 

 

Na contemporaneidade, muito tem se falado sobre a importância da família na formação 

do indivíduo. E por certo, tal grupo é relevante para o desenvolvimento humano; 

entretanto, nas últimas décadas, a instituição familiar tem passado por diversas 

transformações nos seus valores, funções e configurações, o que tem provocado 

alterações também em sua forma de compreendê-la. Além disso, há famílias que não 

conseguem conceder a proteção e os cuidados necessários aos seus membros, o que acaba 

ocasionando a institucionalização de crianças e adolescentes. Essa pesquisa teve por 

objetivo investigar representações sociais de família para adolescentes 

institucionalizados. A pesquisa foi realizada com 10 adolescentes de ambos os sexos, que 

estão em duas instituições de acolhimento de município do norte fluminense. Foram 
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realizadas entrevistas individuais semiestruturadas a partir de um roteiro de entrevista, e 

a análise dos dados foi feita com base na análise de conteúdo categorial/temática. Os 

resultados mostraram que, para os adolescentes entrevistados, a família está diretamente 

relacionada ao cuidado, ao vínculo, à proximidade, à convivência, à proteção e às relações 

de amizades, o que leva a crer que tais elementos, provavelmente, compõe a RS de família 

dos mesmos. Para os participantes, o laço consanguíneo é apenas uma característica do 

grupo familiar, não sendo determinante do mesmo. Entende-se que outros estudos com 

tal grupo podem ser reveladores de importantes aspectos da dinâmica familiar, assim 

como da própria dinâmica institucional. 

 

Palavras-chave: adolescentes, acolhimento institucional, família, representação social. 

E-mail de Contato: isabelamacielvieira@gmail.com 

 

ANÁLISE DO NÍVEL DE HONESTIDADE NO TRABALHO NAS 

ORGANIZAÇÕES CAPIXABAS - Sheyla Valkiria Dias Passoni e Paulo Cézar Ribeiro 

Silva - Faculdade Doctum de Vitória/ES  

 

Os valores humanos e a ética tem sido objeto de estudo sobre diversas pesquisas que 

buscam compreender o que leva as pessoas a terem comportamentos honestos. Nesse 

contexto, essa pesquisa tem por objetivo identificar o grau de honestidade dos 

colaboradores no atendimento a seus clientes. Para a elaboração deste estudo, foi utilizada 

na metodologia da pesquisa uma amostra não probabilística intencional, desse modo, 

foram investigados cento e quarenta e três colaboradores na função de atendimento a 

clientes em diversos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços instalados 

nos municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória. Os resultados sugerem que 

a honestidade está presente na maioria dos entrevistados (62,2%). Apenas 1,4% dos 

entrevistados assumem declaradamente que são desonestos. No entanto, a questão da 

honestidade no trabalho está mais em evidência no comportamento dos colaboradores 

com idade acima de 35 anos, ou seja, 79,3% deles se consideram sempre honestos. Em 

contrapartida, os colaboradores entrevistados na faixa etária entre 18 e 25 anos, apenas 

43,9% se consideram honestos. Dessa forma, para os profissionais jovens que não estão 

totalmente maduros e formados, o contexto social acaba os desviando da conduta ideal e 

os referenciais no mercado são afetados, ou seja, esse jovem tem a característica de não 

se colocar no lugar do outro. 

 

Palavras-chave: Palavras-chave: Honestidade. Valores Humanos. Ética. 

E-mail de Contato: coord.administracao.vitoria@doctum.edu.br 
 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE AUTOCONSCIÊNCIA RUMINATIVA E USO DE 

INTERNET EM UNIVERSITÁRIOS - Andrea Loss Nunes; Mariane Lima de Souza e 

Valeschka Martins Guerra - Universidade Federal do Espírito Santo/UFES 
 

A dependência no uso da internet e das tecnologias de informação tem sido associada a 

dificuldades do indivíduo em avaliar a si e a autorregular o próprio comportamento. A 

presente pesquisa teve por objetivo verificar a existência de correlação entre o grau de 

dependência de internet e estilos de autoconsciência ruminativa e reflexiva. Participaram 
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do estudo de abordagem quantitativa 300 adultos jovens universitários (50% mulheres), 

entre 18 e 25 anos de idade (M=21,15; DP=2,03), que responderam a dois instrumentos: 

o Teste de Dependência de Internet e o Questionário de Ruminação e Reflexão. A análise 

estatística mostrou uma correlação significativa positiva entre grau de uso de internet e 

autoconsciência ruminativa; contudo, não houve correlação significativa com a 

autoconsciência reflexiva. A discussão focaliza as especificidades da ruminação como 

estilo de autoconsciência relacionado à mal adaptação psicológica. 

 

Palavras-chave: Uso de internet; autoconsciência ruminativa e reflexiva; dependência 

E-mail de Contato: lossandrea@hotmail.com 
 

 

DESAFIOS DO CUIDADO À SAÚDE MENTAL INFANTOJUVENIL NA 

ATENÇÃO BÁSICA (AB) - Luciana Bicalho Reis (Professora Departamento Psicologia 

UFES); Amanda Lopes Pinto (UFES); Camila Menegatti (UFES); Larissa Pereira de 

Araújo (UFES); Matheus Magno dos Santos Fim (UFES); Melissa Festa Scaramussa 

(UFES); Raphany Coelho Cirqueira (UFES); Thais Assis Flauzino (UFES); Thamiris de 

Carvalho Traspadini (UFES); Yasmin dos Santos Coelho (UFES) 

 

A assistência a crianças e adolescentes (CA) em sofrimento psíquico só recentemente 

integrou a agenda das políticas públicas de Saúde Mental (SM) no Brasil. São inúmeros 

os desafios à sua efetivação, dadas as particularidades dos sujeitos nesta fase do vida. 

Este trabalho discute a experiência de um projeto de extensão universitária que oferta 

ações de cuidado em SM a CA na AB. Inseridos em Unidades de Saúde da Família (USF), 

os alunos participam da construção e desenvolvimento de ações no campo da SM infanto-

juvenil, tendo a clínica ampliada como norteadora das intervenções. Na lógica da atenção 

psicossocial, as ações desenvolvidas envolvem: atendimento psicológico individual e/ou 

grupal; oficinas; visitas domiciliares as CA e suas famílias; discussão de casos em 

reuniões de equipe e/ou de matriciamento em SM; reunião com profissionais de outros 

equipamentos dos territórios, entre outras. Percebe-se que o cuidado à população infanto-

juvenil ainda é um desafio para a efetivação das práticas de SM no Brasil, dado que estes 

sujeitos historicamente ficaram à margem dessas políticas públicas e que a construção de 

uma rede de cuidados não se faz somente por portarias e legislação mas, sobretudo, pela 

articulação de equipamentos e profissionais imbuídos da tarefa de cuidar. Pretende-se que 

a inserção dos alunos na AB favoreça compreensão de aspectos essenciais ao cuidado 

neste campo, tais como a integralidade, a intersetorialidade, a construção de uma clínica 

ampliada, territorial e de base comunitária e o reconhecimento das crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos e protagonistas das ações de cuidado. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental; Crianças; Adolescentes; Atenção Básica.  

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA SERVIDORES E FAMILIARES DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICO FEDERAL - Lucas Marin Bessa (Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes, Campus Venda Nova 

do Imigrante) Juliana Peterle Ronchi (UFES. Psicóloga do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Ifes, Campus Venda Nova do Imigrante). Letícia 

Alves Barata (Instituto Federal do Espírito Santo campus Venda Nova do Imigrante) 

 

Educação Financeira é o processo para aprimorar as tomadas de decisões visando o bem-

estar financeiro; sua ausência pode implicar em escolhas financeiras inadequadas, 

influenciando a qualidade de vida das pessoas. A partir dessa realidade, um professor de 

finanças juntamente com o serviço de psicologia de uma instituição de ensino público 

federal iniciaram um curso intitulado “Educação Financeira: aprenda a lidar com seu 

dinheiro”, para servidores de uma instituição federal de ensino e seus familiares. Os 

encontros ocorreram uma vez por semana, durante os meses de agosto e setembro de 

2017, totalizando 7 encontros, com duração de aproximadamente 50 minutos, e 

apresentaram informações sobre, as influências das emoções nos comportamentos de 

consumo; a organização do orçamento familiar; o corte de gastos; os investimentos em 

renda fixa e variável; e dados gerais sobre o mercado financeiro, além de um sistema de 

consumo responsável nomeado 6Ps.O curso contou com a participação de 20 servidores, 

dos quais 14 responderam a uma entrevista sobre o impacto do curso, em sua rotina. 

Assim, a maioria dos participantes relatou que não fazia nenhum tipo de planejamento 

antes da compra, e manifestaram que após o curso começaram a perceber melhor os 

preços, analisando a real necessidade de um produto, anotando gastos ou utilizando as 

informações adquiridas, como o método dos 6Ps, indicando a importância de se investir 

em educação financeira, contribuindo para o desenvolvimento pessoal e o bem-estar das 

pessoas. 

 

Palavras-chave: Educação financeira. Administração. Psicologia. 

E-mail de Contato: lucas.bessa@ifes.edu.br 
 

 

ELEIÇÕES ACADÊMICAS EM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

Lilian Gazzoli Zanotelli - Programa de Pós-Graduação em Psicologia (UFES), 

Vitória/ES; Silvana da Silva Mitri da Costa - Instituto Federal do Maranhão (IFMA), São 

Luís/MA 

 

Entender como os eleitores se comportam implica não somente em analisar suas atitudes, 

crenças e valores, mas compreender os diversos contextos políticos onde se encontram 

inseridos. Este estudo buscou investigar o perfil dos eleitores acadêmicos em instituições 

públicas de ensino. Na literatura estudada, o eleitor acadêmico é representado por 

professores, alunos, funcionários públicos e familiares vinculados às instituições de 

ensino. Para isso foi realizada uma pesquisa quantitativa, utilizando um questionário 

online para coleta de dados primários. Participaram deste estudo no total, 408 eleitores 

de instituições públicas de ensino, sendo 216 homens (52,9 %) e 192 mulheres (47,1%), 

tendo em sua maioria idades entre 26 e 45 anos (57,1%). Para análise dos resultados, foi 

utilizada a Modelagem de Equações Estruturais, com auxílio do programa SPSS, versão 

23. Dentre os eleitores pesquisados, apenas os alunos de nível médio demonstraram 
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interesse nas eleições acadêmicas, tendo adesão similar os professores e os funcionários 

públicos. Sendo que, destes últimos, somente os que possuíam pós-graduação completa 

sinalizaram participar ativamente de eleições no cenário institucional acadêmico. Com 

isso, os resultados encontrados mostram que em contextos políticos públicos 

diversificados, o perfil dos eleitores pode influenciar sua participação ou não nas eleições, 

principalmente no que se refere ao nível de escolaridade dos que se interessam pela 

escolha de seus representantes políticos. 

Palavras-chave: Eleições Acadêmicas; Perfil do Eleitor; Instituições Públicas. 

E-mail de Contato: LILIANGAZZOLI@YAHOO.COM.BR 

 

 

ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA E PRIVADA: SEMELHANÇAS E 

DIFERENÇAS NO ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE FRENTE A 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E VIVÊNCIA DA REPROVAÇÃO ESCOLAR - 

Marcos da Silva Pacheco; Paula Mello Pacheco; Edinete Maria Rosa; Alessandra Brunoro 

Motta (Universidade Federal do Espírito Santo) 

 

A vivência escolar pode ser identificada como uma experiência estressante para 

estudantes de escolas públicas e privadas, entretanto, por se tratarem de ambientes muito 

diferentes, a maneira como os estudantes lidam com os estresses normalmente associados 

com a escola e relações estabelecidas em seu interior pode variar. 

Neste trabalho comparamos através da Escala de coping como os adolescentes lidam com 

uma situação hipotética envolvendo a traição por um amigo e do YSR quais competências 

(atividades, socialização e desempenho acadêmico) e preocupações destes adolescentes 

com questões escolares de uma escola pública e uma escola privada no Espírito Santo. 

Os dados mostram que a maior preocupação de um estudante de escola pública foi a 

reprovação (41,6%), enquanto nenhum aluno de escola particular relatou essa 

preocupação. A atividade mais comum entre os alunos de escola privada foi leitura (70%), 

e os da pública foi o uso de celulares. A escala de coping mostrou que a reação emocional 

mais frequente em alunos de escola pública foi raiva (83,3%) já os do particular foi 

tristeza (100%). Alunos de escola pública e privada mostraram pouca competência para 

lidar com a situação (40% e 20% respectivamente). As estratégias de coping que alunos 

de escola pública escolheram foi oposição (68,3%) e fuga (65%), ambas mal adaptativas, 

enquanto alunos de escola particular foram busca de suporte (60%), resolução de 

problemas (70%), busca de informação (90%) e negociação (70%), sendo todas 

adaptativas, mostrando que estudantes de escolas particulares vivenciam a escola 

experimentando menos estresse com melhores estratégias para enfrentar dificuldades. 

 

Palavras-chave: Vivência escolar; Reprovação escolar; Ensino público e privado; 

estresse, coping 
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INCLUSÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL DA GRANDE 

VITÓRIA NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL - Cristiane dos Santos 

Toretta e Kelly Aparecida Oliveira dos Santos (EMESCAM)  

 

Este trabalho teve como objetivo analisar o processo de inserção dos egressos do sistema 

prisional no mercado de trabalho formal que são atendidos no Escritório Social da 

Secretária de Estado da Justiça (SEJUS) localizado em Vitória/ES. Conhecendo as 

legislações existentes que os amparam, como a Lei de Execução Penal e o projeto 

“Escritório Social”, que visa reintegração social para àqueles que cumpriram pena 

restritiva de liberdade, diagnosticando quais são as suas carências, necessidades e 

compreender os meios que o Governo do Espírito Santo oferece para viabilizar a 

reintegração social por meio do trabalho. Portanto, considerando a categoria trabalho 

como determinante na vida humana ao longo da história, torna-se necessário pensar o 

âmbito do trabalho e sua representatividade, sobretudo de pessoas que passaram pelo 

sistema prisional, uma vez que a sociedade reconhece o sujeito pelo trabalho que exerce 

no meio social. Através deste estudo foi possível verificar as dificuldades que o egresso 

encontra para se inserir no mercado de trabalho e a sua efetivação, tendo em consideração 

a complexidade que consiste na subjetividade desses indivíduos e/ou pelas falhas que a 

política possui, entre elas a falta de efetivação do cumprimento das leis e a fiscalização 

daquelas que são inerentes ao Estado. Quanto a metodologia adotada, utilizou-se um 

estudo qualitativo, e os procedimentos utilizados foi a pesquisa bibliográfica exploratório 

e descritiva. 

 

Palavras-chave: Egresso Prisional. Mercado de Trabalho Formal. Escritório Social. 

Reintegração Social 
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INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO ESTRESSE E ANSIEDADE EM 

JOGADORES DE FUTEBOL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA - Izabela Albino 

de Oliveira e Erick Francisco Quintas Conde (Universidade Federal Fluminense)  

 

Estresse e ansiedade são variáveis que podem influenciar no desempenho dos jogadores 

de futebol. Estudos recentes têm demonstrado que condições específicas dos quais os 

atletas são submetidos no ambiente esportivo podem aumentar a prevalência de 

determinados transtornos mentais. Pensando nisso, foi realizada uma revisão sistemática 

com o intuito de verificar estudos que estão investigando essa associação entre estresse e 

ansiedade nos atletas de futebol profissional, verificando assim os instrumentos utilizados 

para mensuração dos mesmos. Foram realizadas consultas nas bases indexadoras entre o 

segundo semestre 2017 e primeiro semestre de 2018 nas bases de dados Pubmed (US 

National Library of Medicine) e Web Of Science. Para realização da pesquisa foi utilizado 

os descritores ("stress” OR “anxiety") AND (“soccer” OR “football” AND 

“professional”) . Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram analisados 

33 estudos. O estudo possibilitou compreender que a maioria dos instrumentos 

encontrados utilizaram indicadores fisiológicos para mensuração do estresse, portanto se 
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tratando de indicadores no aspecto psicológico não foram encontrados muitos 

instrumentos, possibilitando assim compreender que nos estudos atuais há uma 

preferência por indicadores fisiológicos no que diz respeito aos protocolos e instrumentos 

utilizados para medir o estresse e ansiedade nos jogadores de futebol. 

 

Palavras-chave: estresse; ansiedade; jogadores; futebol 
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JOGOS, IDOSOS E PRÁTICAS PSICOLÓGICAS: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA - Anna Paula Sampaio Barbosa e Cláudia Patrocínio Pedroza Canal 

- Universidade Federal do Espírito Santo. 

 

Esta pesquisa teve por objetivo traçar o perfil e analisar as publicações acerca do uso dos 

jogos como ferramentas no contexto das práticas psicológicas, no cuidado à pessoa idosa. 

A revisão foi realizada nas bases Lilacs, Scielo, Pepsic, Bireme, Portal de Revistas USP, 

Sumários de Revistas Brasileiras, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Google Acadêmico, Redalyc e Index Psi, a partir dos descritores “idosos” e “jogos”. 

Foram selecionados artigos publicados nos periódicos indexados no período de 2000 a 

2017. A partir dos critérios de inclusão e exclusão foram recuperados oito trabalhos, na 

íntegra, para discussão. Os trabalhos encontrados abordam a utilização dos jogos pelos 

profissionais psicólogos, principalmente em intervenções que visam a avaliação de 

funções cognitivas, a partir do referencial da Psicologia do Desenvolvimento. A maior 

parte dos trabalhos utilizou como instrumentos jogos comerciais, clássicos e analógicos, 

tendo como base a criação de protocolos de avaliação para subsidiar a interpretação dos 

resultados. Concluindo, os dados confirmam a atualidade e pertinência do tema para os 

profissionais de Psicologia, incentivando o uso de instrumentos lúdicos em intervenções 

psicológicas com a população idosa. Novas investigações relacionadas ao tema podem 

subsidiar práticas inovadoras no contexto da Psicologia, no intuito de avançar em 

qualidade no que se refere ao atendimento da população idosa. 

 

Palavras-chave: Jogos; idosos e psicologia. 
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JUÍZOS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE NÃO PARTICIPARAM DE 

EXPERIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO EM VALORES MORAIS - Letícia dos Santos 

Fonseca (UFES); Leandra Lúcia Moraes Couto (UFES); Heloisa Moulin Alencar (UFES) 

 

Nosso estudo é um recorte de um trabalho mais abrangente, que teve como objetivo 

pesquisar experiências de educação em valores morais (EVM) desenvolvidas em escolas 

públicas municipais de ensino fundamental do Espírito Santo. Fizeram parte do estudo 

125 profissionais, sendo que 79 (63,2%) alegaram nunca ter participado de experiências 

de EVM. Ressaltamos que esses últimos representavam 70 instituições localizadas em 

diferentes municípios do Espírito Santo, e a maioria era professor, diretor coordenador 

pedagógico. Para a coleta de dados, aplicamos um questionário de forma online e via 

correio. A análise dos dados foi desempenhada a partir da teoria piagetiana e da 
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sistematização de Delval. Entre as 87 justificativas mencionadas pelos profissionais para 

não terem participado de experiências de EVM, destacamos a “falta de oportunidade” 

(n=30; 34,5%) e a “falta de formação” (n=9; 10,3%). Parte significativa dos profissionais 

que nunca participaram de experiências de EVM considera que a referida educação é 

necessária nas escolas em que trabalham (n=75; 94,9%). Os principais argumentos 

apresentados para essa afirmação são pela "necessidade de trabalhar o respeito" (n=17; 

14,5%), pela "crise de valores" (n=17; 14,5%) e pela "família não cumprir o seu papel" 

(n=10; 8,6%). Por um lado, os resultados encontrados apontam para um entendimento, 

por parte dos profissionais que nunca participaram de experiências, que a EVM também 

é responsabilidade da escola. Por outro, nos mostram que há pouco comprometimento 

das instituições de ensino com a formação moral dos alunos. Consideramos que os órgãos 

competentes devem investir na capacitação destes profissionais para trabalhar com a 

EVM. 

 

Palavras-chave: Educação em valores morais; Psicologia da Moralidade; Escolas de 

ensino fundamental. 

E-mail de Contato: leticiaasfonseca@gmail.com 
 

 

LUTO: PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA PERDA EM SITUAÇÕES 

INESPERADAS - Allana Maria Miranda da Silva, Beatriz Motta Neves, Bruna 

Meyrelles de Melo e Victória de Souza Azevedo. Universidade Federal Fluminense – 

PUCG 

 

O luto é compreendido como uma reação natural, e pode ser considerado um processo 

que envolve diversas reações frente a uma perda, tendo em vista a personalidade de cada 

indivíduo e a sua relação com o falecido. No decorrer dos séculos a visão de luto e morte 

sofreu modificações e o óbito passou a ser vivenciado de uma forma mais dolorosa. 

Apesar das diferenças individuais, o luto advindo de casos em que a perda é decorrente 

de um longo tratamento ou hospitalização pode se diferenciar daquele em que a perda 

ocorre de forma inesperada. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo abordar 

o processo de luto em familiares que perderam seus entes de forma inesperada, bem como 

a importância da atuação psicológica junto à equipe no contexto hospitalar. O 

procedimento metodológico consiste em uma revisão bibliográfica e integrativa com uso 

de uma entrevista aberta com três profissionais de psicologia que atuam em grandes 

hospitais do Norte Fluminense. Assim, a causa da morte pode influenciar no processo de 

elaboração do luto e, dessa forma, tal estudo pretende investigar a importância da atuação 

de um psicólogo para auxiliar o indivíduo na superação da perda e também na tentativa 

de fazer com que ele aprenda a conviver com a mesma, lidando com seus sentimentos e 

os expressando. 

 

Palavras-chave: Elaboração da perda; luto; situações inesperadas. 
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MONITORAMENTO COGNITIVO DA ATENÇÃO E DA AUTOPERCEPÇÃO 

CORPORAL EM CRIANÇAS COM TDAH - Flávia Encarnação Motta da Rocha, 

Mariane Lima de Souza (Laboratório de Fenomenologia Experimental e Cognição e 

Brazilian Research Group on Brain and Cognitive Engineering – Universidade Federal 

do Espírito Santo). 

 

A atenção, a percepção e a metacognição compõem parte importante da estrutura do 

processo cognitivo e influenciam o indivíduo na tomada de decisão, uma vez que auxiliam 

na elaboração de objetivos, bem como na sua execução e na avaliação de resultados. O 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é concebido, por sua vez, 

como um transtorno do neurodesenvolvimento muito comum na infância que pode 

ocasionar alterações neurológicas associadas à desorganização do pensamento e das 

ações sensório-motoras e ao desequilíbrio da autorregulação comportamental. O objetivo 

deste estudo foi analisar as possibilidades de associação entre estes construtos e seu 

impacto enquanto fatores desorganizados no processamento cognitivo de indivíduos com 

o transtorno. Realizou-se uma revisão dos estudos publicados nos últimos cinco anos, nas 

bases de dados Scielo, Bireme, Science Direct, utilizando-se os seguintes descritores em 

inglês e português: attention/atenção, metacognicion/metacognição, boddie self 

perception/autopercepção corporal. Os resultados sugerem uma ineficiência na 

modulação das redes neuronais no TDAH que interfire diretamente no funcionamento 

harmônico dos circuitos neuronais responsáveis pela execução de tarefas ativas. A 

discussão enfatiza a importância de se avaliar o conhecimento integrado que crianças com 

TDAH possuem de seu corpo, isto é, como as crianças conhecem, controlam e monitoram 

sua atenção e desempenho cognitivo e qual a relação dessas capacidades com a sua 

autopercepção corporal. Sugere-se que os julgamentos inapropriados e problemas para se 

autoperceber fisicamente são causados por níveis alterados de atenção, gerando 

deficiência na integração tátil e na capacidade de autorregular a elaboração motora. 

 

Palavras-chave: Atenção, Metacognição, Autopercepção corporal, TDAH, Criança. 

E-mail de Contato: flaviaemrocha@gmail.com 

 

 

NEUROFEEDBACK COMO TÉCNICA DE INTERVENÇÃO NO 

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE - Andréia 

Ferreira Araújo e Mariane Lima de Souza- UFES (Laboratório de Fenomenologia 

Experimental e Cognição - Brazilian Research Group on Brain and Cognitive 

Engineering – Universidade Federal do Espírito Santo). 

 

Sabe-se que o Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é um distúrbio 

do neurodesenvolvimento de início precoce, com sintomas persistentes de desatenção 

hiperatividade/impulsividade, indicando mau funcionamento em determinadas áreas 

cerebrais que comprometem o funcionamento cognitivo. Já o neurofeedback (NF) é uma 

proposta de intervenção através de treino cognitivo capaz de autorregular a atividade 

cerebral. O presente trabalho teve, portanto, como objetivo analisar criticamente os 

estudos que utilizaram o treinamento cognitivo por neurofeedback para redução dos 

sintomas associados ao TDAH. Para tanto, foi realizada uma busca de artigos no banco 
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de dados periódicos CAPES e PUBMED, utilizando os descritores neurofeedback, 

TDAH, funcionamento cognitivo e protocolos de aplicação do neurofeedback para 

TDAH. Os estudos indicam a eficácia do treinamento de NF no tratamento do TDAH, 

com melhora dos sintomas e autorregulação a nível neural. Destaca-se o potencial clínico 

do NF devido a sua aplicabilidade a diversas faixas etárias, à ausência de efeitos 

colaterais, aos benefícios tanto de curto quanto de longo prazo, com consequente melhora 

do funcionamento neuropsicológico. Os efeitos são reportados depois de uma média de 

30 sessões, mas o NF é sempre indicado como complementar às intervenções 

farmacológicas. Discute-se, por fim, a necessidade de aprofundamento dos estudos, com 

vistas ao aperfeiçoamento do desenho experimental e da estrutura das intervenções, com 

vistas a simplificar e padronizar os muitos protocolos e modos de interface entre cérebro 

e computador, que podem interferir na qualidade dos resultados. 

 

Palavras-chave: Neurofeedback, TDAH, Cérebro, Autorregulação. 

E-mail de Contato: andreia_ferreira9@hotmail.com 

 

  

NÍVEIS DE CONSUMO DE NICOTINA POR IDOSOS E PREJUÍZOS 

COGNITIVOS - Geraldo Patrocinio Neto (UFES), Beatriz de Jesus Furtado Batalha 

(UFES), Kamila Garcia Bravim (UFES), Hugo Pessotti Aborguetti (UFES), Ricardo Luís 

de Aguiar Assis (UFMG), Agnaldo Garcia (UFES), Valdir Ribeiro Campos (UFES) 

Objetivo: Investigar o efeito dos níveis de consumo de nicotina através do uso de cigarro 

por idosos associados as funções executivas. Método: Delineamento caso controle com 

58 idosos. A amostra clínica com 29 idosos, idade média 57,33(±7,16), e tempo médio 

de consumo de cigarro 24,5 ±18,42 anos. Amostra controle 29 idosos, idade média 

67,43±6,77, e que nunca fizeram uso de cigarro na vida. A amostra clínica foi pareada 

por sexo, socioeconômica e nível escolar com a amostra controle. O teste Fagerstrom Test 

for Nicotine Dependence (FTND) usado para avaliar o grau de dependência de nicotina. 

Os domínios das funções executivas (memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e 

controle inibitório) foram avaliadas respectivamente pelos testes: Fluência verbal 

fonêmica ¨FAS¨; Cubos de Corsi, Teste de Trilhas B; Teste de Stroop versão Victória. 

Utilizou-se o teste de normalidade Shpiro-Wilk , o teste ANOVA com post hoc, e o teste 

de Kruskal-Wallis. Resultados: O grupo controle demonstrou melhor desempenho em 

memória de trabalho e controle inibitório comparado com o grupo clínico nos níveis de 

dependência de nicotina: baixo, médio e elevado. No entanto, não houve diferença 

significativa entre o grupo clínico e controle relacionado ao domínio executivo 

Flexibilidade Cognitiva. Conclusões: A avaliação do grupo clínico em sua estratificação 

de níveis de dependência de nicotina associados aos domínios de funções executivas, 

auxilia no entendimento diferencial sobre quais funções executivas são mais afetadas 

pelos diferentes níveis de dependência de nicotina. Levando a uma terapia individual mais 

assertiva. 

 

Palavras-chave: nicotina, funções executivas, idosos. 
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O NEUROFEEDBACK NO TRATAMENTO DO ALCOOLISMO - Mariane Lima 

de Souza e Sara Bahia Costa - Laboratório de Fenomenologia Experimental e Cognição 

e Brazilian Research Group on Brain and Cognitive Engineering – Universidade Federal 

do Espírito Santo 

 

Estima-se que 33,3 milhões de pessoas morrem por ano, afetadas por consequências 

relacionadas ao alcoolismo, incluindo transtornos mentais e comportamentais. O cérebro 

é vulnerável aos efeitos dessa substância e seus prejuízos afetam os domínios cognitivos 

do automonitoramento e da atenção. Entre os avanços promissores de intervenção 

destaca-se o Neurofeedback (NF), que através da interface cérebro e máquina, possibilita 

a regulação cerebral, com efeito potencialmente eficaz no tratamento do alcoolismo. O 

objetivo deste trabalho foi, portanto, revisar os estudos publicados nos últimos cinco anos 

na base de dados PUBMED, Periódicos CAPES e no site da Organização Mundial de 

Saúde, utilizando os descritores: Alcoolismo/Alcoholism, 

Neurofisiologia/Neurophysiology, Neurofeedback. Os resultados indicam que o NF 

promove alterações no funcionamento cerebral, com efeitos positivos em funções 

relacionadas ao autocontrole. As intervenções em pacientes de faixas-etárias entre 15 e 

56 anos submetidos a esta técnica, indicaram redução do desejo de consumir álcool e 

menor vulnerabilidade à recaída. As intervenções com NF são sempre acomapanhadas de 

tratamento medicamentoso, psicoterápico e psiquiátrico. Os estudos apontam a 

necessidade de pesquisar esses efeitos com número maior de pessoas e indicam que, 

provavelmente, mais de 12 sessões da técnica podem amplificar os efeitos positivos do 

NF. Conclui-se que os resultados apresentados sugerem o NF como um tratamento 

promissor, com a vantagem de ser não invasivo e sem os prejuízos de efeitos colaterais 

para o tratamento do alcoolismo. 

 

Palavras-chave: Alcoolismo, Neurofisiologia, Neurofeedback 

E-mail de Contato: saramestrado2018@outlook.com 

 

 

OFICINA DE CARTAS COMO RECURSO DE EXPRESSÃO DE 

ADOLESCENTES EM ACOHIMENTO INSTITUCIONAL: RELATO DE 

INTERVENÇÃO - Bianca Vello Colnago, Bruna Aledi Zortea, Melina Comério 

Moraes, Célia Regina Rangel Nascimento (Universidade Federal do Espírito Santo, 

Vitória, ES). 

 

O presente trabalho visa descrever a atividade de campo desenvolvida em uma disciplina 

optativa do curso de Psicologia da UFES em uma instituição de acolhimento para crianças 

e adolescentes do sexo feminino, do município da Serra, no Espírito Santo. O acolhimento 

institucional é uma ação provisória, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que pode ocorrer quando há necessidade de afastamento familiar para garantir a proteção 

de crianças ou adolescentes. Durante sua permanência, a instituição passa a ser um dos 

principais contextos de convivência da criança e do adolescente, e ações de promoção ao 

seu desenvolvimento e de manutenção de vínculos devem ocorrer. Tendo essa 

perspectiva, foi realizada uma intervenção semanal, com cinco oficinas de confecção e 

troca de cartas. Participaram seis adolescentes, entre 12 e 18 anos de idade. No primeiro 

encontro, a atividade foi apresentada e as adolescentes escreveram uma carta direcionada 
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a elas próprias daqui a 10 anos. Nos encontros seguintes, as adolescentes foram 

convidadas a confeccionar cartas que seriam entregues às outras adolescentes 

participantes do grupo, após um sorteio, e a escrever para um destinatário de sua própria 

escolha, com proposta de envio via correio. No último encontro, as participantes 

responderam um questionário de avaliação da atividade. As avaliações demonstraram que 

as oficinas foram atividades positivas para as meninas, tendo incentivado a escrita e a 

criatividade, proporcionado maior engajamento entre as mesmas, externalização de 

sentimentos e reflexões sobre suas vidas, seus desejos e sobre as pessoas de referência 

para elas dentro e fora da instituição. 

 

Palavras-chave: acolhimento institucional, adolescentes, intervenção 

E-mail de Contato: bibivc@gmail.com 

 

 

OS RELACIONAMENTOS AMOROSOS NA CONCEPÇÃO DE MULHERES 

CASADAS - Jussara Abilio Galvão (Doutoranda - UFES), Heloisa Moulin de Alencar 

(Professora titular - UFES) e Cláudia Broetto Rossetti (Professora titular - UFES)  

 

La Taille (2006) definiu o plano ético como a busca por uma vida boa que contemple 

outrem como merecedor de respeito, consideração, atenção as suas necessidades e a sua 

singularidade. Porém, La Taille (2009) explicou que o contemporâneo se caracteriza por 

uma cultura do “tédio” e da “vaidade” que concorre para o consumismo, individualismo, 

busca por prazeres efêmeros e por visibilidade pessoal. Nesse contexto, outrem pode 

tornar-se invisível, trazendo implicações para os relacionamentos humanos. Assim, 

objetivou-se pesquisar a concepção de mulheres sobre as mudanças nas relações 

amorosas nas últimas décadas e as suas expectativas futuras para os relacionamentos 

amorosos. Entrevistaram-se duas mulheres casadas, de 48 e 52 anos, residentes em 

Cariacica, ES. Utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado. Realizou-se a análise 

qualitativa dos dados, conforme Delval (2002). Constatou-se que, no entender das 

participantes, atualmente, o casamento perdeu estabilidade, falta respeito e compromisso 

para com outrem, o sentimento atrelou-se aos valores financeiros, a mulher ganhou 

autonomia e não aceita as infidelidades masculinas. As entrevistadas proferiram que o 

futuro das relações amorosas será caracterizado pela fragilidade dos vínculos, isto é, pelo 

individualismo, pela busca por prazer e sexo e por interesses financeiros. Haverá também 

novos modelos familiares como os casais homossexuais e as famílias monoparentais. 

Considerou-se que a maioria dos resultados vai ao encontro da cultura do “tédio” e da 

“vaidade”, o que pode contribuir para que as relações amorosas não sejam consideradas 

pelos parceiros em uma perspectiva de vida ética. 

 

Palavras-chave: mulheres, parceiro, ética, cultura, relacionamentos amorosos. 
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PERFIL DOS PROFESSORES QUE SE AUSENTAM DO TRABALHO 

Lilian Gazzoli Zanotelli - Programa de Pós-Graduação em Psicologia (UFES), 

Vitória/ES; Silvana da Silva Mitri da Costa - Instituto Federal do Maranhão (IFMA), São 

Luís/MA 

 

De acordo com a literatura, as faltas no ambiente de trabalho podem estar relacionadas 

com motivos pessoais, ambientais e até mesmo econômicos. No caso dos professores, tais 

motivos se diferem entre as escolas públicas e privadas. Este estudo buscou investigar o 

perfil dos professores que se ausentam do ambiente de trabalho em escolas públicas e 

privadas. Diante do objetivo exposto, foi realizada uma pesquisa quantitativa, descritiva, 

com corte transversal. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário online. Neste 

estudo, a amostra final contou com 476 professores tanto de escolas públicas quanto 

privadas, o que corresponde a 198 homens (41,6%) e 278 mulheres (58,4%), tendo em 

sua maioria idades entre 26 e 45 anos (64,9%). Para a análise dos dados, foi realizada 

uma Regressão Linear Múltipla. Os achados indicaram que quanto maior o nível de 

ensino em que professores da rede pública lecionam, menos faltas eles cometem no 

ambiente de trabalho. Entretanto, o estudo constatou que mesmo quando os professores 

da rede privada alegam receber alta remuneração, esta não interfere nas suas faltas ao 

posto de trabalho. Isso mostra que o contexto de trabalho onde o professor está inserido 

revela-se precioso e destaca suas preferências, tanto pessoais quanto profissionais no 

ambiente laboral. Com isso, tais resultados demonstram que independentemente da esfera 

de ensino onde os professores atuam, as características do seu perfil profissional podem 

contribuir para amenizar ou aumentar suas faltas no ambiente de trabalho. 

 

Palavras-chave: Ausência no Trabalho; Perfil dos Professores; Escolas Públicas e 

Privadas.  

E-mail de Contato: LILIANGAZZOLI@YAHOO.COM.BR 

 

 

PISTAS PARA PENSAR A CIDADE COMO TERRITÓRIO EDUCADOR - 

Fernando Guzzo; Beatriz Gomes; Lucas Correa;orientador: Rayanne Suim Francisco 

 

Este trabalho tem como objetivo pensar a cidade como território educador, junto a 

adolescentes que frequentam o ensino médio na escola Augusto de Oliveira na cidade de 

Braço do Rio, município de Conceição da Barra/ES. O conceito de cidades educadoras 

remete ao entendimento da cidade como território de aprendizagens múltiplas e que não 

se restringem ao acúmulo de conhecimentos específicos, mas a aprendizagem para a 

cidadania e coletividade. Nesse sentido, este trabalho se orienta metodologicamente a 

partir de intervenções cartográficas, de viés esquizoanalista, na condução de grupos 

quinzenais com um média de 08 adolescentes participantes e 03 estudantes de psicologia, 

sob a orientação de uma psicóloga. Os encontros em grupo tem possibilitado um espaço 

de diálogo horizontalizado com/entre os adolescentes, corpo pedagógico e psicologia, no 

sentido de pensar as articulações possíveis (ou não) entre o espaço escolar e a cidade no 

manejo de uma educação descentralizada e em rede. O funcionamento dos grupos têm 

possibilitado a problematização e construção de práticas de gestão compartilhada do 

espaço escolar, com o protagonismo do público jovem, e uma vivencia de educação 
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afetiva onde a cidade junto aos seus diferentes espaços arquitetônicos, histórias e 

memórias atua como agente pedagógico, que pode, ao assumir uma intencionalidade 

educativa, garantir a integralidade nos processos de aprendizagem. A instituição escolar, 

nesse sentido, precisa se compreender como parceira na mobilização da comunidade para 

o fomento de intervenções que potencializem o espaço urbano, transformando a realidade 

da cidade. 

 

Palavras-chave: pensar cidades; educação afetiva;cidadania;coletividade 

E-mail de Contato: nandoguzzo@gmail.com 

 

 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE E PAPEL DA PSICOLOGIA 

ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO NA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE 

SAÚDE DESSE TRABALHADOR - Francilene dos Santos Souza Moreira e Elisete 

Soares Traesel (UFF) 

 
As mudanças na organização do trabalho docente trouxeram novas demandas a atividade 

de ensinar. Existe uma defasagem entre o ideal da docência e a prática da mesma o que 

causa um desconforto, sensação de desânimo, impotência e frustração em sua práxis. O 

adoecimento dos docentes de ensino superior pode estar correlacionado à existência de 

elementos referentes à estrutura organizacional das atividades laborais as quais são 

submetidos em seu cotidiano. Essa pesquisa teve por objetivo compreender as diferentes 

expressões de sofrimento laboral em docentes de instituições de ensino superior públicas 

do município de Campos dos Goytacazes-RJ. Participaram da pesquisa 4 docentes de 

ambos os sexos e de instituições distintas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que 

utilizou como instrumento a entrevista semiestruturada e o método de análise de conteúdo 

para interpretação dos resultados. Os dados foram analisados à luz da psicodinâmica do 

trabalho desenvolvida por Christophe Dejours. Os resultados obtidos com as entrevistas 

foram três categorias acerca do trabalho docente em uma IES pública e seus 

desdobramentos: 1) desafios da docência; 2) expressões clínicas decorrentes das situações 

de trabalho; 3) estratégias de resistência e enfrentamento. Percebe-se a necessidade de 

um novo olhar para estes profissionais com políticas públicas que contemplem a saúde e 

o bem-estar dos mesmos bem como valorizar as relações e interações com o sujeito a fim 

de construir coletivamente novas formas de potenciar e valorizar à docência. 

 

Palavras-chave: Adoecimento, docentes, educação, psicodinâmica, trabalho 
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PRODUÇÕES CIENTÍFICAS EM PSICOLOGIA SOBRE SENTIDO DE VIDA E 

ESPIRITUALIDADE NA AMÉRICA LATINA - Andreia Barbosa da Silva, Gustavo 

Pfister Pirola, Jussara Abilio Galvão, Lilian Gazzoli Zanotelli, Valeschka Martins Guerra 

– UFES 

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória para investigar a produção científica em Psicologia 

acerca dos temas sentido de vida e espiritualidade, no contexto da América Latina. O 
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estudo foi desenvolvido por meio de revisão sistemática, a fim de verificar a produção 

científica das temáticas mencionadas. Foi realizada a busca por artigos publicados 

durante 2007 e 2017 em periódicos nacionais e internacionais, indexados nas plataformas 

eletrônicas Doaj, SciELO e Redalyc, os quais contivessem os termos “sentido de vida” e 

“espiritualidade” ou “religiosidade”, nos idiomas espanhol, inglês ou português. Em 

levantamento realizado no mês de junho de 2018, foram recuperadas 3.009 referências. 

Dentre os resultados encontrados, foram selecionados 315 artigos que se mostraram 

potencialmente relevantes ao estudo, por meio de critérios de inclusão e exclusão, que 

envolveram: período de publicação; idioma; área de conhecimento; e local de produção. 

A partir dessa seleção, foi realizada nova busca no conteúdo das referências para incluir 

apenas os artigos que não fossem duplicados e apresentassem, simultaneamente, os 

descritores estabelecidos em qualquer parte do texto, gerando um banco final de 58 

artigos. Constatou-se que existe um baixo número de publicações científicas sobre a 

temática proposta, na área de Psicologia. Torna-se evidente a necessidade de se 

produzirem mais estudos sobre o tema, contribuindo para a ampliação do conhecimento 

na literatura. 

 

Palavras-chave: sentido de vida; espiritualidade, revisão, América Latina, Psicologia 
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PROPOSTAS PARA A GESTÃO DA PERMANÊNCIA NUM CURSO 

SUPERIOR: O CASO DO CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO - 

Eliane de Oliveira Lorete (Ifes, Campus Venda Nova do Imigrante) Lucas Marin Bessa 

(Ifes, Campus Venda Nova do Imigrante) 

 

O ingresso num curso de graduação em uma instituição de ensino federal continua sendo 

o desejo de muitos jovens brasileiros. O alto número de candidatos por vaga, a disputa 

por notas altas no Sisu, o desejo de entrar na melhor instituição e, em muitos casos, a 

pressão de familiares acabam por criar expectativas que, muitas vezes, não condizem com 

a realidade encontrada na graduação escolhida, prejudicando a permanência do aluno. 

Vários motivos para a não permanência têm sido apontados: falta de “base” conteudística 

para acompanhar o curso; despreparo para assumir a responsabilidade de ser aluno de 

graduação; moradia em locais inadequados para estudo complementar ou de forma 

improvisada na casa de familiares; falta de apoio do poder público - dentre outras 

questões. Considerando os diferentes fatores enumerados, experiências pessoais e 

conversas entre o coordenador de curso, setor pedagógico e serviço de psicologia, 

decidiu-se realizar um processo diferenciado de acompanhamento dos alunos. Dentre as 

ações, desenvolveu-se um formulário online que foi respondido pelos alunos para coletar 

informações como identificação com o curso, suporte familiar, capacidade de 

acompanhar as atividades solicitadas e sua rotina. O relatório gerado a partir das respostas 

coletadas serviu de insumo tanto para abordagem de questões metodológicas quanto 

questões de relacionamento aluno-aluno, aluno-professor e indicativos de desistência do 

curso. Desse modo, a utilização do formulário proposto demonstrou ser efetiva como 

instrumento para instrumentalizar os envolvidos na gestão da permanência, desenvolver 

práticas pró ativas para evitar a evasão do aluno, além de demonstrar a importância de 

uma equipe multidisciplinar 
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PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO - 

Fabrícia Rodrigues Amorim Aride¹; Anna Julia Mantuan dos Santos Lima²; Joyce Maria 

de Ávila²; Nádia Fernandez Sardenberg²; Naiara Marotto Specimille²; ¹Professora e 

supervisora de estágio do Centro Universitário São Camilo-ES ² Alunos do curso de 

Psicologia do Centro Universitário São Camilo-ES 

 

A relação entre Psicologia e a Educação, sobretudo em suas mediações com as teorias de 

conhecimento, é algo que acompanha a própria história do pensamento humano e 

constitui-se como complexo e extenso campo de estudo.O presente trabalho configurou-

se um levantamento bibliográficode artigos no SCIELO (ScientificElectronic Library 

Online), no mês de Agosto de 2018, com os descritores “Psicologia e Educação” e 

“Psicologia da Educação” utilizados em conjunto. Com os descritores “Psicologia e 

Educação” foi possível encontrar 1.248 trabalhos, porém apenas 1 correspondia com o 

objetivo da pesquisa. Em seguida, utilizou-se os descritores “Psicologia da Educação” na 

qual foi possível encontrar 1.164 trabalhos em que 2 trabalhos estavam relacionados ao 

tema.Destaca-se que muitos dos trabalhos identificados com a pesquisa, na base de dados, 

abordam os descritores apenas indiretamente, muitas vezes nos resultados e não como um 

objetivo da pesquisa. Após a leitura dos resumos, foi realizado o estudo da arte dos artigos 

com a finalidade de identificar as perspectivas utilizadas pelos autores.Grosso modo, o 

psicólogo escolar caracterizou-se, inicialmente, pelo atendimento individual de alunos 

com queixas escolares de diversas ordens, com o intuito de adaptá-los às normas e 

condutas escolares. Entretanto, nos últimos anos, a área vem construindo uma postura 

mais crítica e comprometida com as demandas sociais contextualizadas coletivamente 

nos espaços educativos. Portanto, analisar o que tem sido produzido na Psicologia Escolar 

e Educacional, ainda que delimitadamente, possibilitou conhecer as dimensões de uma 

área de conhecimento articulada a um campo de prática social. 

 

Palavras-chave: Educação; Psicologia da Educação, Psicologia Escolar 

E-mail de Contato: joyceavila22@hotmail.com 

 

 

PSICOLOGIA HOSPITALAR: O DESAFIO DA FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO 

NA PERSPECTIVA BIOPSICOSSOCIAL - Luciana Bicalho Reis - Professora do 

Departamento de Psicologia/CCHN/UFES; Alice Pontes Costa - UFES; Bruna Dalvi de 

Oliveira - UFES; Sabrina Gaburro Fracarolli – UFES 

 

 

A Psicologia foi uma das últimas profissões a ingressar no hospital. Tradicionalmente 

atuava com pacientes e familiares, com pouca interação com a equipe. Por falta de 

referenciais, acabou por transferir o modelo clínico tradicional ao hospital. É um desafio 

atual na formação oportunizar ao aluno a experiência de atuação no hospital a partir do 

Modelo Biopsicossocial, que envolve a atuação com pacientes, famílias e equipes, com 
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trabalho interdisciplinar e atenção integral à saúde. Este trabalho objetiva apresentar a 

experiência de um estágio em hospital universitário. Os alunos participaram de diferentes 

atividades: 1- Grupo com Famílias enlutadas; 2- Rodas de Conversa com profissionais, 

denominadas “(Com)Viver: Roda de Conversa sobre a morte e o morrer no hospital; 3- 

Atendimento psicológico aos pacientes da Unidade de Tratamento Intensivo e seus 

familiares; e 4- Grupo de pacientes com Fibromialgia no Ambulatório de Reumatologia. 

As atividades realizadas eram planejadas, discutidas e compartilhadas na supervisão e em 

encontros com psicólogos-supervisores do hospital. A experiência de formação se 

mostrou rica pois permitiu a atuação em diferentes contextos do hospital, tendo a atuação 

em equipe interdisciplinar como um parâmetro. Além disso, as atividades desenvolvidas 

permitiram que o aluno compreendesse a importância de um trabalho que contemple 

pacientes, familiares e equipe, avançando para além de uma prática clínica psicológica 

centrada unicamente no paciente e com uma perspectiva psicoterápica. As ações 

desenvolvidas possibilitaram a compreensão, por parte do aluno, da importância de se 

criar ações integrais à saúde e, sobretudo, de que o psicólogo hospitalar esteja onde é 

necessário estar. 

 

Palavras-chave: Psicologia Hospitalar; Formação; Atenção Integral à Saúde.  

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
 

 

 

SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA: DISCUSSÕES NECESSÁRIAS - Fabrícia 

Rodrigues Amorim Aride¹; Adriana Mastela Gomes Grasseli¹ Professora do Centro 

Universitário São Camilo-ES 

 

A sexualidade se manifesta através de gestos, palavras, atos e sensações relacionadas ao 

prazer, presentes durante todo o desenvolvimento da pessoa. A escola tem sido apontada 

como um importante espaço de intervenção sobre a sexualidade que, nos últimos anos, 

adquiriu uma dimensão de questão social. Em geral, a escola vincula a sexualidade a uma 

abordagem puramente biológica, e durante muito tempo, negou os fatores psicológicos, 

sociais, históricos e culturais que influenciam a vivência da sexualidade. Portanto, o 

trabalho de orientação sexual na escola vai ao encontro de uma prática da psicologia 

comprometida com o processo de humanização. Este projeto interpõe-se entre a 

Psicologia; a Educação e a Psicologia Social, utilizando como referencial o histórico-

cultural. O projeto será desenvolvido em uma escola de ensino médio, com objetivo de 

discutir a orientação sexual com adolescentes. Será desenvolvida uma pesquisa de revisão 

bibliográfica sistemática sobre o tema proposto e posteriormente uma pesquisa de campo. 

A intervenção ocorrerá em cinco encontros semanais em que serão realizados grupos 

focais, com o uso de diferentes estratégias metodológicas abrangendo os seguintes temas: 

1) Identidade Grupal e levantamento de expectativas, 2) Conceito de Sexualidade; 3) 

Conceito social de adolescência, 4) Vida Sexual 5) Sexualidade e Gênero. Propõem-se as 

reflexões para discutir sobre os diferentes modos de a escola recortar e abordar 

pedagogicamente os corpos dos adolescentes, e consequentemente, as questões e práticas 

da sexualidade. Acredita-se que acompanhar e orientar os adolescentes pode ajudá-los a 

entender a sexualidade, oportunizando experiências de prevenção e de promoção de 

saúde. 
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Palavras-chave: Sexualidade, Adolescência, Escola 

E-mail de Contato: fabricia_a@hotmail.com 
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SIMPÓSIOS 

 
SIMPÓSIO 1. DESAFIOS DA PSICOLOGIA NA SEGURANÇA PÚBLICA - 

Ednéia Vieira Serrano, Janice do Carmo Demuner Magalhães, Karine Trarbach de 

Oliveira Breda, Marcella Bastos Cacciari / UFES 

 

A Segurança Pública no Brasil é composta de diferentes instituições que buscam 

garantir a preservação da ordem pública. De acordo com a Constituição Federal de 

1988, no Art. 144., a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos, é exercida através dos seguintes órgãos: polícia federal; polícia rodoviária 

federal; polícias civis; policiais militares e corpo de bombeiros militares. Durante 

muitos anos tais instâncias de Segurança não ocuparam lugares de destaque nas 

pesquisas acadêmicas, considerando-se especialmente os estudos na área da Psicologia. 

Contudo, tal cenário passa por significativas transformações. Nesse ínterim, a presente 

proposta de simpósio propõe analisar diferentes possibilidades de pesquisa na Polícia 

Militar (PMES) e no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), 

perpassando a experiência de uma policial militar no papel de pesquisadora dentro das 

policias, as experiências de psicólogas que realizaram iniciativas de escuta, intervenção 

e pesquisa na PMES, e a atuação de uma psicóloga no CBMES. Além de objetivos 

distintos das referidas pesquisas, a reflexão propõe discorrer sobre os métodos e linhas de 

estudo possíveis dentro das Abordagens em Psicologia ao que tange às Corporações 

Militares. Espera-se dialogar sobre as iniciativas recentes de pesquisa que estão em 

andamento na 

Universidade Federal do Espírito Santo, com vistas a pontuar possíveis limites e 

potencialidades no trabalho da Psicologia com os militares capixabas. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública / Psicologia / Polícia Militar / Bombeiros 

E-mail de Contato: carmo.janice@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 1a. ATIVIDADE DE TRABALHO POLICIAL MILITAR: 

INICIATIVAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA POLÍCIA MILITAR DO 

ESPÍRITO SANTO - Janice do Carmo Demuner Magalhães / Letícia Garcia de Oliveira 

/ Thiago Drumond Moraes - Universidade Federal do Espírito Santo 

 

A Polícia Militar é uma organização do trabalho ancorada na hierarquia e disciplina. A 

hierarquia, por lei, é um princípio que prescreve a ordenação da autoridade por postos e 

graduações, indicando a noção de “respeito”. A disciplina, por sua vez, é o acatamento às 

leis e normas, traduzindo-se pelo cumprimento do dever por parte daqueles que compõem 

a Corporação. A hierarquia e a disciplina regulam a atividade de trabalho e as relações 

dentro e fora dos quartéis, determinando um “ethos”, uma condição de policial militar. 

Nessa perspectiva, esse resumo pauta-se em intervenções sobre saúde do trabalhador 

realizadas com policiais militares, entre os anos de 2016 e 2018. Vinculadas às 

perspectivas das Clínicas do Trabalho, as iniciativas ocorreram no Batalhão de Missões 

Especiais e em uma Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo. Foram 

utilizados como instrumentos entrevistas individuais com roteiro semi-estruturado e 
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técnicas de grupo em encontros temáticos que versavam sobre elementos constituintes da 

atividade de trabalho policial militar. Os resultados indicam que hierarquia e disciplina 

admitem variáveis sentidos podendo ser entendidos tanto como “respeito” quanto “abuso 

de poder”. Constata-se que esses pilares são vivenciados nas diversas áreas da vida do 

trabalhador, intensificando os conflitos e desafios que é viver enquanto policial. Vale 

ressaltar a importância de espaços de discussão da atividade, sobretudo, os coletivos. 

Destaca-se a necessidade de intervenções contextualizadas para a realidade vivida em 

cada espaço diferenciado da Corporação, levando em conta as peculiaridades que 

conformam a condição de policial militar. 

 

Palavras-chave: policiais militares; saúde do trabalhador; atividade de trabalho 

E-mail de Contato: carmo.janice@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 1b. A PROFISSÃO DE BOMBEIRO MILITAR NO ESPIRITO 

SANTO SOB A OTICA DA PSICODINÂMICA DO TRABALHO: SOFRIMENTO 

E PRAZER, RISCOS E PROTEÇÃO - Karine de Oliveira Breda / Thiago Drummond 

Moraes – UFES 

 

Bombeiros militares compõem uma categoria profissional que lida com um amplo leque 

de atividades, com vários graus de complexidade, nas quais algumas inclusive 

envolvem risco de vida ou são passíveis de traumas e de estresse pós-traumático. As 

características das atividades operacionais associadas ao contexto emergencial podem se 

converter em fatores de saúde e adoecimento entre esses profissionais. 

Dentro do aporte teórico da Psicodinâmica do Trabalho e através da escuta psicológica 

na atuação profissional no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, torna-se 

possível vislumbrar, partir da fala dos militares, como se apresenta a relação sujeito- 

trabalho-saúde, como alguns militares atendidos externam o conflito entre a forte 

identificação com a atividade e algumas características da profissão repercutidas em 

aspectos pessoais da vida destes trabalhadores. Estudos desenvolvidos sobre saúde do 

trabalhador mostram o quão intrínseca pode ser a relação entre trabalho e saúde. Assim, 

dadas as características da atividade fim dos bombeiros, entendemos que estudar a saúde 

mental de profissionais que lidam com situações de emergência é importante para 

desenvolver protocolos de trabalho, formular políticas públicas e criar estratégias para 

produção e manutenção da saúde destes profissionais diante da especificidade das tarefas 

pelas quais são responsáveis, sobretudo porque na medida em que as condições de saúde 

mental de um trabalhador se refletem também em seu desempenho no trabalho, no caso 

dos bombeiros, essa relação deve ser vista com cautela pois, muitas vezes, sua tarefa é 

resgatar e salvar vidas.  

Palavras-chave: Saúde do trabalhador; Psicodinâmica do Trabalho; Bombeiros 

militares. 

E-mail de Contato: ktoliveira@gmail.com 
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SIMPÓSIO 1c. ANÁLISE DA ATIVIDADE DO TRABALHO POLICIAL 

MILITAR: SABERES DA EXPERIÊNCIA OPERACIONAL - Edneia Vieira 

Serrano / Ueberson Ribeiro Almeida (Universidade Federal do Espírito Santo) 

 

De forma singular, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) tem experimentado uma 

série de transformações apontadas a partir da crise de segurança pública de 2017. Muitas 

questões relacionadas ao trabalho policial foram trazidas ao debate. Nessa atividade 

humana em que as prescrições têm um caráter rígido há, também, espaço de criação. 

Paradoxo? Certamente não. Se se considerar a atividade policial em sua forma mais 

perceptível, isto é, a prestação de serviço realizada à sociedade nota-se uma produção de 

saber para além das prescrições ensinadas nos quartéis. Desse modo, entre o que fora 

pretendido pelo órgão e o fazer policial propriamente dito há uma série “brechas” onde 

se produz saber peculiar, isto é, o serviço do policial militar. É a par desse saber, qual 

seja, balizado pelos conhecimentos prescritos, mas, considerando, para tanto, essa 

experiência policial do lidar com a própria atividade de trabalho, e mais, o que é 

produzido neste corpo a partir de tantas vivências que, sobremaneira, essa pesquisa se 

declina. Esse jogo de regras prescritas e saberes do dia-a-dia compõem uma gama de 

elementos da atividade de trabalho policial que faz com que outras formas de agir sejam 

escolhidas, as quais ultrapassam uma ação, talvez mais obvia, por exemplo, de efetuar 

um disparo com a arma de fogo diante da iminência de uma agressão. Por certo, é um 

saber produzido pelo trabalhador policial que, sorrateiramente, atravessa-o no cotidiano 

e, por sua vez, compõe os valores que sustentam a própria vida. São tantas vivências 

contidas em conhecimentos não prescritos, mas que, máxime, representam o modo de 

fazer policial militar que toma-se como iniciativa dar visibilidade a um plano da atividade 

desse trabalhador e, ao mesmo tempo, compreender como esse plano compõe o serviço e 

a vida desse trabalhador (policial) 24 horas. 

 

Palavras-chave: trabalho; polícia militar; conhecimentos prescritos; conhecimentos não 

prescritos 

E-mail de Contato: edneiaserrano@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 1d. FORÇA POSITIVA: PROGRAMA DE ESTÁGIO NA POLÍCIA 

MILITAR - Marcella Bastos Cacciari (UFES/MULTIVIX), Valeschka Martins Guerra 

(UFES). 

 

O Estágio Profissionalizante do curso de Psicologia da Faculdade Capixaba de Nova 

Venécia (Multivix) acontece entre o oitavo e o décimo período do curso. Apresenta como 

foco principal a oportunidade de aquisição e fortalecimento das habilidades e 

competências relativas ao ciclo profissional básico, através de intervenções planejadas e 

orientadas. Nesse sentido, o Estágio em Psicologia Positiva procurou consolidar uma 

formação prática aos estagiários com o serviço psicológico para atendimento grupal no 

Batalhão da Polícia Militar de Nova Venécia (2BPM). No primeiro ciclo de estágio, 13 

estagiárias foram divididas em cinco equipes de trabalho, sendo cada equipe responsável 

por um grupo de profissionais da polícia, totalizando a formação de cinco grupos de 

Intervenção Psicológica Positiva em Grupos (IPPG). No segundo ciclo de estágio, 14 

estagiárias foram divididas em seis equipes de trabalho, totalizando seis grupos atendidos. 
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Todas as estagiárias participaram da orientação de estágio semanalmente na faculdade. A 

atuação consistiu na aplicação de instrumentos e técnicas de intervenção específicas, que 

respeitavam os seguintes módulos: virtudes e forças de caráter; treinamento em 

resiliência; e trabalho com aptidões (emocional, social, familiar e espiritual). A partir da 

análise qualitativa dos diários de campo das estagiárias foram verificados resultados 

satisfatórios no que se refere, principalmente, ao aumento de emoções positivas dos 

participantes na época das atividades, e relatos de aumento nos níveis de bem-estar global, 

ressaltando-se melhorias nas relações entre pares e no âmbito familiar. 

 

Palavras-chave: Psicologia Positiva; Polícia Militar; Virtudes; Forças de Caráter. 

Modalidade: Simpósio - Resumo Individual 

E-mail de Contato: marcella.cacciari@gmail.com 

 

 

 

SIMPÓSIO 2. PSICOLOGIA SOCIAL ALÉM DA MENTE: TEORIA E MÉTODO 

DE UMA CIÊNCIA DA SOCIEDADE - João Wachelke, (UFU), Maria Cristina Smith 

Menandro (UFES), Mariana Bonomo (UFES), Paulo Rogério Meira Menandro (UFES), 

Rafael Pecly Wolter (UFES) 

 

A psicologia social ocupa uma posição particular no rol das disciplinas científicas, na 

medida em que se constitui no espaço de intersecção entre duas disciplinas, psicologia e 

sociologia, que têm por objetos respectivamente a pessoa e a sociedade. Desde que surgiu 

como área do conhecimento, é caracterizada por uma pluralidade de enfoques teóricos e 

metodológicos, dando destaque por vezes a fenômenos individuais, em outras ocasiões a 

aspectos coletivos, e ocasionalmente combinações entre ambos, transitando por níveis de 

explicação diversos que culminam em propostas diferentes para a disciplina. O simpósio 

apresenta pesquisas e contribuições teóricas e metodológicas que compartilham um 

projeto de psicologia social que aborda necessariamente dimensões sociais e culturais 

essenciais, como a história e memória dos grupos, a estrutura social e distribuição de 

recursos entre os grupos, lutas políticas em relações intergrupais estratificadas e natureza 

sócio-histórica dos processos de significação cultural. Em contraste com outros pontos de 

vista originados da psicologia que priorizam modelos e métodos voltados apenas para 

cognições e afetos individuais, as comunicações do simpósio reúnem trabalhos que 

entendem a psicologia social como ciência social voltada para as pessoas na sociedade, 

assumindo perspectivas interdisciplinares e se constituindo também junto a outras 

disciplinas como a história, sociologia e semiótica. 

 

Palavras-chave: psicologia social; ciências sociais; interdisciplinaridade 

Modalidade: Simpósio - Resumo Geral 

E-mail de Contato: joao.wachelke@ufu.br 
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SIMPÓSIO 2a. PROPOSTA DE UMA PSICOLOGIA SOCIAL SEMIÓTICA - João 

Wachelke (UFU) 

 

Alguns dos conceitos e construtos mais difundidos na psicologia social dizem respeito a 

representações do mundo de diversos tipos, como crenças, atitudes, representações 

sociais e ideologias. Contudo, frequentemente esses fenômenos são estudados de maneira 

separada, organizando tradições de pesquisa independentes com modelos teóricos 

incompatíveis, apesar de sobreposições evidentes dos fenômenos a que correspondem. O 

trabalho propõe a formulação de um modelo conceitual integrativo baseado na natureza 

semiótica desses fenômenos psicossociais. O dispositivo teórico fundamental da 

semiótica é o signo, aquilo que está no lugar de outra coisa, seu objeto, para alguém. Os 

signos constituem um fenômeno ilimitado, na medida em que todo signo tem seu 

significado veiculado por outro signo, chamado interpretante. Podem ser abordados como 

signos as palavras, sinais, estímulos ambientais, ações, práticas, o que implica que o 

estudo dos fenômenos semióticos permite uma interpretação das sociedades e culturas, o 

que é de interesse da psicologia social. Na medida em que existam equivalências entre 

sistemas de signos, torna-se pertinente a noção de código. Esboço os contornos iniciais 

de uma psicologia social semiótica que tanto permita investigar as cadeias de significado 

de temáticas da vida social, quanto avaliar as propriedades sócio-históricas dos códigos, 

tais como cobertura, estabilidade, legitimidade e compartilhamento, desse modo 

identificando e distinguindo fenômenos psicossociais clássicos. Discuto também 

estratégias metodológicas qualitativas e quantitativas pertinentes para o estudo da 

semiose, da caracterização sócio-histórica dos códigos e da codificação de práticas. 

 

Palavras-chave: psicologia social; semiótica; códigos 

E-mail de Contato: joao.wachelke@ufu.br 
 

 

SIMPÓSIO 2b. POSIÇÕES SOCIAIS, GRUPOS E PENSAMENTO: SOBRE A 

NECESSIDADE DE UMA TEORIA SOCIAL NA INTERPRETAÇÃO DE 

PROCESSOS PSICOSSOCIAIS - Rafael Pecly Wolter (UFES) 

 

A psicologia social desde seus primórdios no início do século XX estuda como os grupos 

sociais se relacionam com diferentes objetos. Estas relações, sejam atitudes, 

representações sociais, cognições ou crenças formam um dos cernes de nossa disciplina. 

Atualmente é possível estudar de forma robusta tanto metodologicamente quanto 

teoricamente estas relações entre conjuntos sociais e o mundo à sua volta. A sociologia 

de Pierre Bourdieu por sua vez descreve campos onde diferentes capitais são 

desigualmente repartidos. Muitos trabalhos atuais buscam equivalência entre os conceitos 

da Psicologia Social e da Sociologia de Bourdieu, no entanto estas equivalências são 

duvidosas e, conforme detalharemos, é mais auspicioso inserir os fenômenos sociais 

dentro de uma teoria social. Mais especificamente, ao realizar estudos psicossociais é de 

suma importância posicionar os grupos sociais dentro de campos, tal qual descritos por 

Bourdieu. Isto pode ser feito de forma relativamente simples ao definir um campo e 

levantar os diferentes capitais (social, financeiro, cultural) possuídos pelos grupos 

pertencentes ao campo. Em seguida os processos psicossociais podem ser analisados 

levando-se em conta as diferentes posições dentro do campo, tal qual nos estudos de 
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Willem Doise. Por fim abordaremos as relações entre estrutura e contingências, que 

podem ser um dos grandes fatores explicativos de polifasias cognitivas (fato de grupos 

terem ideias que seriam antagônicas). 

 

Palavras-chave: psicologia social; capital; posições sociais 

E-mail de Contato: rafaelpeclywolter@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 2c. DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS PARA O ESTUDO 

DA MEMÓRIA SOCIAL - Maria Cristina Smith Menandro (UFES), Paulo Rogério 

Meira Menandro (UFES) 

 

Trabalha-se adotando o termo memória social, com a acepção de memória na sociedade, 

em concordância com Celso Pereira de Sá. Os processos de construção, manutenção e 

atualização da memória social são dependentes da interação e da comunicação sociais. 

Os contextos de interação, que podem ocorrer no interior do grupo e entre grupos, e de 

comunicação, especializada ou de massa, dão suporte à tese da reconstrução do passado 

em consonância com as necessidades e interesses do presente. Muitos dos estudos 

realizados em tal campo, coerentemente, são análises visando a recuperação e atualização 

de memórias sociais de grupos específicos a respeito de eventos ou contextos mais ou 

menos remotos sobre os quais existam indícios de que sua significação para a realidade 

em que vivem os participantes é marcante. Além da importância dos estudos documentais, 

ocorreram muitos estudos em que as informações foram fornecidas diretamente por 

pessoas cujas características as credenciavam como depoentes significativos para o tema 

abordado, na forma de narrativas. Pretende-se explorar perspectiva de investigação da 

memória social sobre eventos cotidianos em que não houve preocupação de produzir 

atualização da memória social. Buscou-se lidar com uma questão metodológica: o 

desenvolvimento de instrumentos de investigação da memória social cuja maior parte dos 

itens que os compõem está diretamente relacionada com a recordação mediada por 

contextos sociais, culturais, políticos e econômicos passados ou presentes no Brasil. 

Procurou-se manter em foco a perspectiva de produzir dados úteis à discussão de 

eventuais questões de natureza teórica sobre a organização da memória social. 

 

Palavras-chave: psicologia social; memória social; instrumentos 

Modalidade: Simpósio - Resumo Individual 

E-mail de Contato: cristinasmithmenandro@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 2d. LUTA CULTURAL, MINORIAS SOCIAIS E MOVIMENTOS 

SOCIETÁRIOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DE TEORIAS DA MUDANÇA 

SOCIAL - Mariana Bonomo (UFES) 

 
As minorias sociais têm sido estudadas a partir de diferentes perspectivas nas ciências 

humanas e sociais. Na Psicologia Social, geralmente, têm sido abordadas por 

pesquisadores interessados por fenômenos psicossociais da ordem da exclusão, como 

preconceito e discriminação social, que emergem no contexto de relações sociais 

historicamente estratificadas entre campos hegemônicos e minoritários. Articulando o 
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debate sobre minorias ativas e luta cultural (simbólica, cognitiva e comunicativa), a partir 

de Serge Moscovici, e sobre movimentos societários (institucionalização da diversidade 

cultural), conforme Boaventura de Sousa Santos, discutimos os processos de construção 

de grupos sociais como grupos-questão. A luta cultural empreendida pelas minorias 

sociais envolveria a disputa pelo poder sobre o senso comum, como fonte de produção da 

vida social, reclamando ao campo das relações sociais o reconhecimento de práticas 

societárias integrativas. Nesse jogo, eminentemente conflitivo e que inclui oposições e 

complementariedades, diferentes estratégias podem ser verificadas: a negação da 

identidade com assimilação da sociabilidade hegemônica; a reafirmação identitária e o 

enfrentamento do sistema social estratificado, bem como ações coletivas para 

transformação social. Como recurso empírico à análise dos processos indicados, 

recorremos aos estudos desenvolvidos sobre a questão-rural e a questão-cigana, cujas 

configurações históricas e socioculturais favorecem o debate sobre as tomadas de posição 

de grupos minoritários frente aos produtos culturais da hegemonia. Discute-se ainda a 

necessidade de promoção e fortalecimento de teorias da mudança social no campo da 

Psicologia Social. 

 

Palavras-chave: psicologia social; mudança social; identidade social 

E-mail de Contato: marianadalbo@gmail.com 

 

 

Simpósio 3. A INTEGRAÇÃO SOCIAL DE IMIGRANTES E REFUGIADOS: 

CAMINHOS POSSÍVEIS - Agnaldo Garcia (UFES), Brunela Vieira de Vincenzi 

(UFES), Lorena Queiroz Merizio Costa (UFES) e Daniela Marisol Pérez Angarita   

 

O objetivo do presente simpósio é discutir aspectos da integração social de imigrantes e 

refugiados, especialmente do ponto de vista do relacionamento interpessoal e dos direitos 

humanos, integrando perspectivas da Psicologia e do Direito. O não reconhecimento dos 

migrantes estrangeiros na nossa sociedade contemporânea é discutido à luz da Teoria do 

Reconhecimento de Axel Honneth, que prevê o reconhecimento na esfera da família, na 

esfera social e na esfera do direito. O não-reconhecimento, o desrespeito e a invisibilidade 

afetam o sujeito intimamente desencadeando uma “luta por reconhecimento”. Outro foco 

é a amizade como processo de integração do imigrante, permanente ou temporário, como 

no caso de estudantes internacionais. Amizades entre pessoas de diferentes culturas 

podem promover melhor integração entre as mesmas, relações mais pacíficas, maior 

integração social e cultural, como o caso dos imigrantes gregos no Espírito Santo, com a 

preservação da herança cultural grega. Outro foco trata das relações interpessoais, 

especificamente das relações familiares de venezuelanos que se encontram atualmente 

vivendo em outros países da América latina, indicando a dispersão das famílias e 

problemas nas relações familiares. Finalmente, discute-se a composição das redes de 

amigos, a formação de amizades e o papel de amigos de estudantes de outros países da 

América Latina no Brasil. Destaca-se a construção de uma rede diversificada de amigos 

em termos de nacionalidade e local de residência. Em suma, o processo de integração 

social de imigrantes é um tema amplo que necessita da cooperação de diferentes áreas do 

conhecimento assim como a cooperação entre diferentes países. 
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3a. A IMPORTÂNCIA DAS AMIZADES NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DE 

MIGRANTES GREGOS NO BRASIL - Lorena Queiroz Merizio Costa e Agnaldo 

Garcia (UFES) 

 

Amizades formadas entre pessoas de culturas diferentes favorecem direta e indiretamente 

o desenvolvimento de ambos, com implicações para sua adaptação no contexto social 

onde está inserido. Amizade e imigração estão entrelaçadas. A imigração e permanência 

em outro país geram mudanças, de modo que os relacionamentos são fundamentais para 

tal adaptação. Amizades entre pessoas de diferentes culturas podem promover melhor 

integração entre as mesmas, relações mais pacíficas, integrações sociais mais profundas 

e maiores inserções sociais. Amizades entre gregos e brasileiros mostram-se 

fundamentais para a adaptação e satisfação daqueles com a migração realizada. Os 

relacionamentos interpessoais estabelecidos com brasileiros fornecem elementos que 

promovem maior integração social e cultural destes ao Brasil, tornando-se facilitadoras 

da integração dos gregos aos costumes brasileiros. Há uma percepção positiva em relação 

à adaptação dos imigrantes gregos à sociedade e cultura brasileiras, preservando a herança 

cultural da Grécia. Fazer amizades especificamente com brasileiros logo após chegar ao 

Brasil mostra-se de grande valia para seu posterior estabelecimento definitivo em 

território nacional. Ter amigos facilita diretamente a adaptação e estadia no Brasil. Os 

migrantes trazem seus costumes de origem, ao passo em que respeitam e valorizam a 

cultura que encontraram aqui no Brasil. Nesse sentido, a amizade atua como mediadora 

da adaptação do estrangeiro ao novo país – apesar das suas variações culturais – 

representando não somente uma condição atuante nas diversas tradições, mas permitindo 

a comunicação entre esses costumes, contribuindo para que imigrantes sintam-se 

acolhidos no seio cultural da nação que escolheram para viver.  

 

3b. RELACIONES INTERPERSONALES Y MIGRACIÓN: VENEZOLANOS 

VIVIENDO EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA - Daniela Marisol Pérez Angarita e 

Agnaldo Garcia (UFES)  

 

Esta investigación tuvo como objetivo describir las relaciones familiares en venezolanos 

que se encuentran actualmente viviendo en América latina. Participaron 100 venezolanos 

adultos, 50 del sexo femenino y 50 del sexo masculino. Residiendo en 10 países de 

América latina, distribuidos en Chile (25), Brasil (20), Perú (15), Argentina (13), Ecuador 

(12), Colombia (9), Panamá (2), República dominicana (2), Costa rica (10). Cuyo rango 

de edades se encontraba entre los 18 y 45 años de edad, siendo la edad promedio fue 27 

años.  Se realizó primeramente una revisión bibliográfica y de datos estadísticos 

actualizados sobre la situación de los migrantes venezolanos. Se utilizó un Cuestionario 

semiestructurado con preguntas abiertas y cerradas, siendo respondido individualmente 

en formato de Formulario Google. Las personas fueron contactadas para participar por 

medio del correo electrónico y Facebook. El análisis de los datos fue realizado por medio 

de la estadística descriptiva y análisis narrativa. Se encontró que la mayoría participantes, 

es decir el 95%, indicó que actualmente tienen familiares que se encuentran viviendo 

fuera de Venezuela, también que el 90 % tiene familiares con la intención de emigrar en 

los próximos 6 meses. El 63 % indica que se dieron dificultades en sus relaciones 

familiares siendo emocionales, problemas de comunicación y conflictos económicos. Lo 
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que demuestra que el proceso migratorio actual en los venezolanos genera nuevas formas 

de interacción y diferentes cambios en sus relaciones familiares. 

 

Palabras Clave: Migración, Venezolanos, Relaciones familiares, América Latina. 

E-mail de Contato: dmpa7@hotmail.com 

 

 

3c. O NÃO RECONHECIMENTO DOS MIGRANTES ESTRANGEIROS NA 

NOSSA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA À LUZ DA MIGRAÇÃO 

VENEZUELANA NO NORTE DO BRASIL – Brunela Vieira de Vincenzi (UFES) 

 

 A Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth prevê o reconhecimento em três 

atos: na esfera da família, na esfera social e na esfera do direito. Durante a vida de uma 

pessoa humana irão ocorrer diversos momentos de não-reconhecimento, de desrespeito e 

de invisibilidade, que afetam o sujeito intimamente fazendo-no tomar esta oportunidade 

para desencadear um movimento que Honneth denomina de “luta por reconhecimento”. 

A luta é desencadeada por um ato negativo de um dos sujeitos em uma relação 

interpessoal, de modo que aquele a quem é negado o reconhecimento, é desrespeitado ou 

não visto intencionalmente passa a ser o agente de um ato positivo de reconhecimento 

que irá ocorrer ou no seio da família, ou na sociedade ou na esfera jurídica. Cada um 

desses atos negativos, tidos como catalisadores de uma luta por reconhecimento terá uma 

dinâmica diferente com consequências diversas que se registram aqui, mas que não serão 

em detalhes abordadas neste momento. A virada positiva do não-reconhecimento inicia-

se com o sentimento de dor sofrido pelo sujeito, que passa a “lutar” através do seu agir 

por meio de uma gramática moral intersubjetiva a fim de se fazer reconhecer: é exemplo 

o filho que chora ao ser separado da mãe que retorna ao trabalho depois do período de 

auxílio-maternidade; do trabalhador que vê redução na sua jornada de trabalho e inicia 

uma paralisação ou greve; ou do cidadão que tem seu direito denegado pelo estado e o 

exige via judicial. À luz da Teoria do Reconhecimento de Honneth, gostaria de analisar a 

posição da pessoa estrangeira nas três esferas de reconhecimento por ele propostas. 

Constata-se, de início, que há duas reduções de carga de reconhecimento intransponíveis: 

a pessoa em situação de mobilidade humana já está longe da sua família (e por isso não 

pode esperar o reconhecimento na esfera da família no novo país de residência) e como 

estrangeira não tem direitos políticos de voto e de ser votada no novo país. Resta somente 

ao migrante o reconhecimento a partir da criação de uma nova família e da sociedade, 

pois o direito só o irá reconhecer como estrangeiro, detentor de direitos de estrangeiro. A 

maioria das pessoas em situação de mobilidade humana acaba então optando por criar 

uma (nova) família binacional, com a adoção da identidade do parceiro/da parceira 

nacional, abrindo mão de parte de sua própria identidade e cultura (advindos de um 

reconhecimento anterior) a fim de se ver reconhecida na sociedade e na família. Essa 

forma de reconhecimento, força o sujeito a adotar uma nova identidade e cultura distintas 

da sua originária, em uma forma de interculturalismo que mais assimila do que reconhece. 

 

Palavras-chave: Teoria do Reconhecimento; Axel Honneth; Pessoas em situação de 

mobilidade humana. 
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3d. AMIZADE E INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ESTUDANTES 

INTERNACIONAIS LATINO-AMERICANOS EM OUTROS PAÍSES DA 

AMÉRICA LATINA – Agnaldo Garcia (UFES)   

 

O objetivo deste trabalho foi descrever a composição das redes de amigos, a formação de 

amizades e o papel de amigos de estudantes de outros países da América Latina no Brasil. 

Cem estudantes de 14 países, incluindo Colômbia, Peru, Argentina, Paraguai, México, 

Venezuela, Equador, Honduras, Nicarágua, Chile, República Dominicana, Bolívia, Costa 

Rica e Uruguai responderam a um questionário sobre suas amizades. No total, foram 

citados 768 amigos, sendo 469 da mesma nacionalidade do estudante, 188 brasileiros e 

111 de outras nacionalidades. Os compatriotas que vivem em seu país de origem foram o 

maior grupo (331), seguidos pelos brasileiros que moram no Brasil (182), compatriotas 

no Brasil (85) e outros estrangeiros no Brasil (80). A maioria dos estudantes relatou 

amizade com pelo menos um brasileiro no país de destino (73%) e 97% procuraram fazer 

amigos no país de destino, desenvolvendo amizades com brasileiros (89%), pessoas de 

outros países (78%) e compatriotas no Brasil (63%). As principais dificuldades em 

desenvolver amizades com os brasileiros foram o idioma (37%) e diferenças culturais 

(27%). O apoio recebido dos amigos foi reconhecido por 96% dos alunos e ter amigos no 

país de destino foi considerado importante ou muito importante por 95% dos 

participantes. Pode-se concluir que esses alunos apresentam uma rede diversificada de 

amigos em termos de nacionalidade e local de residência. No Brasil, eles citaram mais 

amigos brasileiros do que compatriotas e outros estrangeiros, indicando que o conceito 

de homofilia não é suficiente para explicar a composição da rede de amigos. 

Palavras-chave: Amizade; Estudantes Internacionais; América Latina 

E-mail de Contato: agnaldo.garcia@uol.com.br  

  

 

SIMPÓSIO 4. DESENVOLVIMENTO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA EM 

CONTEXTOS DE VULNERABILIDADE BIOLÓGICA E PSICOSSOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS PARA A PRÁTICA PSICOLÓGICA - Ana 

Cristina Barros da Cunha (Instituto de Psicologia; Maternidade-Escola; Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ; Programa de Pós-graduação em Psicologia, 

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória/ES)  

 

Contextos de vulnerabilidade são fatores de risco que representam estressores 

importantes, com impactos no desenvolvimento humano. Fatores individuais (riscos 

biológicos, como as malformações congênitas ou a hospitalização) e contextuais (riscos 

psicossociais, como a violência e a ruptura familiar por divórcio) podem repercutir 

negativamente no desenvolvimento. Os mecanismos de proteção podem minimizar os 

impactos, mas crescer em contextos de vulnerabilidade merece atenção de psicólogos 

clínicos e pesquisadores. Residem aqui a importância das medidas de prevenção e de 

promoção do desenvolvimento nessas condições, em consonância com os desafios da 

nossa sociedade. Nessa perspectiva, este simpósio se propõe a discutir sobre o 

desenvolvimento em contextos de vulnerabilidade biológica e psicossocial a partir de 

pesquisas que analisaram fatores de impacto ao desenvolvimento, que desafiam a prática 

psicológica. Serão apresentadas comunicações de pesquisadores de universidades de 

quatro estados brasileiros. A Comunicação 1 discutirá a hospitalização infantil como 
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condição de risco ao desenvolvimento. Na Comunicação 2, discute-se como uma 

condição de risco biológico decorrente da recente epidemia por vírus Zika pode ter 

impacto na formação dos laços afetivos entre mãe-bebê, com repercussões no 

desenvolvimento infantil. Os fatores contextuais serão discutidos na Comunicação 3 

(violência contra criança) e na Comunicação 4 (divórcio), considerados como estressores 

que afetam o desenvolvimento infantil e que podem ser mediados pelo enfrentamento e 

práticas parentais positivas. Tem-se, assim, uma oportunidade de discussão e reflexão 

sobre alguns dos desafios que o desenvolvimento da criança e de adolescentes enfrenta 

no contexto contemporâneo, auxiliando na prática psicológica de profissionais de Saúde 

e Educação. 

 

Palavras-chave: vulnerabilidade; desenvolvimento infantil; riscos biológicos e 

psicossociais; pratica psicológica  

E-mail de Contato: acbcunha@yahoo.com.br 
 

  

SIMPÓSIO 4a. CRIANÇAS HOSPITALIZADAS E VARIÁVEIS 

PSICOLÓGICAS: ALGUMAS RELAÇÕES - Tatiane Lebre Dias (Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil) 

Rauni Jandé Roama Alves (Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade 

Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT, Brasil) Sônia Regina Fiorim Enumo (Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil). 

 

Este estudo investigou as relações entre variáveis psicológicas, como estresse, problemas 

de comportamento, temperamento e risco psicossocial familiar, em crianças 

hospitalizadas. Participaram 20 crianças, entre 5 e 7 anos (Midade = 5,75; ± 0,85), 

internadas em hospital público de Cuiabá/MT, por condição crônica de doença ou em 

investigação diagnóstica, e seus cuidadores. Foram aplicados individualmente: i. nas 

crianças: medida de cortisol salivar (manhã e tarde), para avaliação do estresse 

fisiológico; ii. nos pais/cuidadores: a) Psychosocial Assessment Tool (PAT 2.0), para 

avaliação do risco psicossocial familiar, classificado em: “clínico” (alto), “alvo” (médio) 

e “universal” (leve); b) Child Behavior CheckList for Ages 1½-5 (CBCL-1½-5 anos) ou 

Child Behavior Checklist (CBCL-6-18 anos), para problemas de comportamento; c) 

Child Behavior Questionnaire (CBQ), para o temperamento. Análises estatísticas 

descritivas e inferenciais (não-paramétricas; ao nível de significância de p ≤ 0,05) 

mostraram: a) indicadores de estresse, no cortisol à tarde (n = 5); b) risco psicossocial 

familiar médio (alvo) (n = 12); c) perfil “clínico” para problemas de comportamento (n = 

14). Houve correlações significativas: a) positiva, entre risco psicossocial familiar 

(problemas do paciente) e temperamento (afetividade negativa); b) negativa, entre idade 

e cortisol à tarde. Conclui-se que os problemas comportamentais e de saúde da criança 

associados a características de temperamento menos adaptativas contribuem para o risco 

psicossocial familiar, dificultando os cuidados parentais e o estado de saúde, 

especialmente para as crianças mais novas, que apresentaram mais indicadores de 

estresse. Intervenções com as famílias poderiam diminuir os riscos ao desenvolvimento 

dessas crianças hospitalizadas. 
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Palavras-chave: 1) Crianças, 2) Hospitalização; 3) Problemas de Comportamento. 

E-mail de Contato: acbcunha@yahoo.com.br 
 

 

SIMPÓSIO 4b. LAÇOS AFETIVOS MÃE-BEBÊ EM CONDIÇÃO DE RISCO 

BIOLÓGICO E DESFECHOS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL - Ana 

Cristina Barros da Cunha (Instituto de Psicologia; Maternidade-Escola; Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro-RJ; Programa de Pós-graduação em Psicologia, 

Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil);Karolina Alves Albuquerque 

(Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, 

Vitória, ES. Brasil); Evelyn da Silva Moreira Guimarães (Instituto de Psicologia; 

Maternidade-Escola; Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

Luciana Ferreira Monteiro (Maternidade-Escola; Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, RJ, Brasil) 

 

A interação e o laço afetivo construído entre a mãe e seu bebê são bases importantes para 

o desenvolvimento infantil. Considerando que malformações congênitas afetam esse 

vínculo, verificou-se se a infecção por vírus Zika na gravidez e seu possível desfecho de 

microcefalia (MC) podem repercutir na vinculo afetivo entre mãe-bebê e para o 

desenvolvimento infantil. Com um delineamento transversal, com 9 mães diagnosticadas 

com Zika na gravidez, e seus bebês, quatro deles com MC, foi analisado o laço afetivo e 

riscos para o desenvolvimento pelos Indicadores de Risco para o Desenvolvimento 

Infantil-Questionário (IRDI-Q) e o desenvolvimento infantil, pela versão adaptada do 

Battelle Developmental Inventory, 2nd ed. (BDI-2). As análises descritivas e 

correlacionais (p ≤ 0,05) mostraram menores médias de indicadores de risco ao 

desenvolvimento para os casos de MC (M=57,25) comparadas as sem MC (M = 29). O 

Quociente de Desenvolvimento (QD) pelo BDI-2 das crianças com MC foi inferior (QD 

= 68,3) das sem MC (QD=98,6). Houve correlação negativa significativa entre IRDI-Q e 

QD global (r = -0,90), especialmente nas áreas comunicativa (r = -0,98) e pessoal-social 

(r = -0,88), indicando que quanto maior o risco ao desenvolvimento por dificuldades no 

laço afetivo, menor foi o desempenho infantil, e vice-versa. Os laços afetivos mãe-filho 

sofrem influência das condições biológicas do bebê, podendo afetar o desenvolvimento 

infantil. Medidas de atenção precoce, para a prevenção do impacto de riscos na formação 

dos laços afetivos, são fundamentais para garantir um melhor desenvolvimento, 

especialmente em epidemias que afetam precocemente a díade mãe-bebê. 

 

Palavras-chave: relação mãe-filho; laço afetivo; desenvolvimento infantil; microcefalia. 

E-mail de Contato: acbcunha@yahoo.com.br 
 

 

SIMPÓSIO 4.c. EFEITOS DA VIOLÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO 

AFETIVO-MOTIVACIONAL E SOCIAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA: PRÁTICA 

EDUCATIVA PARENTAL COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO - Erika da Silva 

Ferrão (Programa de Mestrado Profissional em Segurança Pública, Universidade de Vila 

Velha, Vila Velha, ES, Brasil); Sônia Regina Fiorim Enumo (Programa de Pós-

Graduação em Psicologia, Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Pontifícia 
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Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, Brasil); Maria Beatriz Martins 

Linhares (Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental, Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto – SP, Brasil). 

 

A exposição da criança à violência pode afetar o desenvolvimento da competência 

socioemocional e da autorregulação infantil, contribuindo para a ocorrência posterior de 

psicopatologias do desenvolvimento, como comportamentos antissociais e delinquência. 

Esta pesquisa analisou as mudanças nos comportamentos sociais e afetivo-motivacionais 

de crianças de 2 a 6 anos, antes e após suas mães/responsáveis participarem de um 

programa sistematizado de prevenção universal à violência contra a criança (Programa 

ACT), a partir da modificação de práticas educativas parentais negativas e violentas. 

Participaram 9 mães, com filhos matriculadas em uma Unidade Municipal de Educação 

Infantil (n = 7) ou atendidos em Serviço de Psicologia de uma Clínica-Escola de 

Psicologia em Vila Velha, ES (n = 2), além de seus filhos, 9 crianças de 2 a 6 anos. As 

mães participaram de 8 sessões do Programa ACT, com medidas de pré e pós-intervenção 

de suas práticas educativas parentais; responderam também o Questionário de 

Capacidades e Dificuldades (SDQ) sobre os comportamentos sociais dos filhos. Estes 

foram avaliados em relação aos comportamentos afetivo-motivacionais pelo ACAMI 

Checklist, aplicado individualmente durante a realização de tarefas cognitivas. A 

comparação pré e pós-intervenção mostrou que as práticas educativas parentais foram 

modificadas positivamente, principalmente quanto à Regulação 

Emocional/Comportamental materna, acompanhando as modificações dos 

comportamentos sociais e afetivo-motivacionais infantis, que melhoraram em termos de 

Engajamento na Tarefa. Obteve-se indicadores de mudanças comportamentais na díade 

mãe-criança, evidenciando a importância de programas de práticas educativas para 

promover abordagens parentais mais positivas, fundamentais para a prevenção de 

problemas de comportamento. 

 

Palavras-chave: Intervenção psicológica; violência contra crianças; prevenção 

Modalidade: Simpósio - Resumo Individual 

E-mail de Contato: acbcunha@yahoo.com.br 
 

 

SIMPÓSIO 4d. O DIVÓRCIO COMO CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE 

PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL: RELAÇÕES ENTRE 

ENFRENTAMENTO E PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO - Cláudia 

Paresqui Roseiro (doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 

universidade Federal do Espírito Santo; psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil) Kely Maria Pereira de Paula (Programa de pós-

Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil). 

 

O divórcio é uma condição estressora no ciclo familiar, cujos desdobramentos podem 

configurar-se em contexto de vulnerabilidade ao desenvolvimento. Este estudo 

identificou relações entre processo de enfrentamento do divórcio parental e problemas de 

comportamento em 60 crianças e adolescentes (10-14 anos), e seus pais/responsáveis, 

envolvidos em processos judiciais em quatro Varas de Família do ES. Estes responderam 

à entrevista para caracterização da amostra, além do Child Behavior Checklist (CBCL 
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6/18 anos), que avalia competência social e problemas de comportamento. Crianças e 

adolescentes responderam a uma escala de avaliação do enfrentamento e de eventos 

estressores específicos da separação: conflito interparental; afastamento de um dos 

genitores e problemas financeiros. Análise estatística comparativa identificou que 

participantes com problemas de comportamento apresentaram maior orientação de 

afastamento do estressor; aqueles com problemas internalizantes, maior frequência de 

problemas sociais e escores menores em competência total e social; o grupo com 

problemas externalizantes foi submetido a mais mudanças após o divórcio e apresentou 

estratégias de Submissão. Análise de correlação entre variáveis verificou relação 

significativamente positiva entre problemas de comportamento e orientação de 

afastamento e a macrocategoria Submissão; entre problemas internalizantes e 

externalizantes e Submissão; e entre competência social e reação de medo. Esses dados 

indicam diferentes níveis de dificuldades da amostra para lidar com os estressores do 

divórcio parental. Maior compreensão sobre a relação entre o processo de enfrentamento 

e os problemas de ajustamento deverá ser considerada na proposição de intervenções e 

serviços de promoção de saúde e bem-estar a essa população em caso de ruptura familiar. 

 

Palavras-chave: Enfrentamento; Divórcio; Crianças e Adolescentes.  

Modalidade: Poster, Simpósio - Resumo Individual 

E-mail de Contato: acbcunha@yahoo.com.br 
 

   

SIMPÓSIO 5. PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO EM CONTEXTOS DE SAÚDE 

INFANTIL - Tatiane Lebre Dias (UFMT) 

 

Intervenções psicológicas em contexto de saúde requerem estratégias que visem 

minimizar os efeitos do sofrimento psíquico para a criança e cuidador. Nessa perspectiva 

este estudo tem por objetivo apresentar e discutir um conjunto de quatro intervenções 

direcionadas a crianças e cuidador em contexto de hospitalização, com problemas de 

desenvolvimento e submetidas à procedimento invasivo, desenvolvidas em diferentes 

regiões do país. A primeira proposta de intervenção de cunho psicoeducacional teve por 

objetivo auxiliar cuidadores de crianças com malformações congênitas no enfrentamento 

das condições adversas ao quadro. O contexto da hospitalização infantil caracterizou a 

segunda proposta, na qual foi desenvolvida uma intervenção breve, estruturada e lúdica 

com crianças com idade entre 7 e 12 anos, com objetivo de melhorar o enfrentamento a 

esse contexto. A terceira proposta visou o desenvolvimento de um Programa de Promoção 

do Coping da Hospitalização (PROCOPE-H), baseado em jogos, leituras de livros e de 

treinamento e autocuidado para crianças com idade entre 6 e 13 anos internadas em 

enfermaria pediátrica. A última proposta de intervenção avaliou os efeitos de um jogo 

digital interativo denominado Hospital Mirim como estratégia de enfrentamento ao 

procedimento invasivo de coleta de sangue em crianças com idade entre 6 e 10 anos. De 

modo geral, verifica-se que as propostas de intervenção evidenciaram eficiência em 

auxiliar os participantes no enfrentamento proporcionando melhoria na qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Saúde infantil, Enfrentamento, Intervenção 

E-mail de Contato: tatianelebre@gmail.com 
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SIMPÓSIO 5a. INTERVENÇÃO PARA CUIDADORES DE CRIANÇAS COM 

MALFORMAÇÃO CONGENITAS: POSSIBILIDADES DE AUXILIO NO 

ENFRENTAMENTO DO DIAGNÓSTICO - Ana Cristina Barros da Cunha (UFRJ); 

Claudia Lucia Vargas Caldeira (UFRJ) 

 

Malformações congênitas representam importante impacto para família, com sobrecarga 

emocional para o cuidador no enfrentamento desta condição. Medidas de intervenção 

podem ajudar cuidadores a enfrentar essa situação, atenuando o impacto pessoal e 

familiar dessa condição de vulnerabilidade. Será apresentada uma proposta de 

intervenção psicoeducacional planejada com o objetivo de auxiliar cuidadores de crianças 

com malformações congênitas no enfrentamento das demandas emocionais dessa 

condição. A proposta foi conduzida com oito cuidadores de crianças acompanhadas no 

Ambulatório de Followup de Neurocirurgia Pediátrica da Maternidade-Escola da UFRJ, 

as quais participaram de um grupo psicoeducativo realizado em três encontros. Durante 

cada encontro foi usado um jogo interativo de tabuleiro que incluía um conjunto de cartas 

com perguntas sobre o tema do encontro a fim de propiciar um espaço de troca de 

experiências entre os cuidadores e de aquisição de conhecimentos sobre malformações 

congênitas e desenvolvimento infantil. O grupo foi bem avaliado pelas cuidadoras, que 

valorizaram a btroca de experiências com pessoas com problemas semelhantes, o 

conteúdo acessível e adaptado à sua realidade e a dimensão prática dos temas abordados. 

Conclui-se que intervenções de caráter psicoeducacional com uso de recursos lúdicos 

podem ser medidas eficientes para ajudar no enfrentamento da família e para minimizar 

os impactos emocionais para o cuidador de uma condição de vulnerabilidade biológica e 

psicossocial como é a malformação congênita. 

 

Palavras-chave: malformações congênitas; cuidadores; enfrentamento; intervenção. 

E-mail de Contato: tatianelebre@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 5b. INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DIRECIONADA AO 

ENFRENTAMENTO DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS - Kely Maria Pereira de 

Paula (UFES); Schwanny Roberta Costa Rambalducci Mofati Vicente (UFES); Fabiana 

Pinheiro Ramos (UFES) 

 

A hospitalização infantil pode impactar negativamente o desenvolvimento, e para lidar 

com os estressores desse contexto, crianças utilizam estratégias de enfrentamento (EE) 

para regulação emocional e do comportamento. Descreve-se os resultados de uma 

intervenção breve, estruturada e lúdica visando melhorar o enfrentamento (coping) de 

crianças com idades entre 7 e 12 anos, internadas em um hospital público da Grande 

Vitória, ES. Foram utilizados: um questionário de informações gerais, incluindo dados 

socioeconômicos e da internação; a Escala de Stress Infantil (ESI); além da Avaliação do 

Enfrentamento da Hospitalização (COPE-H), instrumento que categoriza as EE em 

macrocategorias adaptativas, mal adaptativas, e de engajamento voluntário/involuntário. 

O delineamento incluiu um grupo controle (G1) e um grupo experimental (G2), cada um 

com 30 participantes, com pré e pós-teste em intervalo de 3 dias. O G1 foi submetido à 

rotina do hospital enquanto o G2 participou da intervenção por meio de instrumento 
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elaborado denominado Relógio de Enfrentamento, englobando diversas ações, atividades 

e técnicas de relaxamento para ampliar o repertório comportamental. A eficácia da 

intervenção foi medida por indicadores como aumento no uso de estratégias adaptativas 

e/ou diminuição de estratégias mal adaptativas. Os resultados indicaram redução 

significativa dos níveis de estresse entre pré e pós-teste no G2. Na análise do 

enfrentamento, houve aumento na média de comportamentos adaptativos entre pré-teste 

e pós-teste no G1, e no G2 houve aumento da média de comportamentos adaptativos e 

diminuição da média dos mal adaptativos. A intervenção demonstrou evidências de 

eficácia, contribuindo para melhorar o enfrentamento das crianças à hospitalização. 

 

Palavras-chave: Enfrentamento; Intervenção; Hospitalização infantil 

E-mail de Contato: tatianelebre@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 5c. PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO COPING DA 

HOSPITALIZAÇÃO (PROCOPE-H):UM ESTUDO-PILOTO - Jodi Dee Hunt 

Ferreira do Amaral (UFU, PUCCampinas); Sônia Regina Fiorim Enumo (PUC-

Campinas) 

 

Trata-se de um estudo-piloto de um Programa de Promoção do Coping da Hospitalização 

(PROCOPE-H) com sete participantes, de seis a treze anos numa enfermaria de pediatria 

de um hospital universitário público de médio porte. As crianças/adolescentes e seus 

respectivos pais/responsáveis responderam dois instrumentos de coping: Escala de 

Coping da Hospitalização, Adoecimento e Tratamento (COPHAT) e Escala de Coping da 

Hospitalização (COPE-H) e enquanto somente nas crianças/adolescentes foi aplicado o 

Instrumento de Avaliação do Brincar no Hospital, adaptado neste estudo (ABHa). Estes 

instrumentos subsidiaram a proposição de atividades de uma intervenção no coping 

(PROCOPE-H). As atividades incluíram jogos de baralho, leitura de livros e de 

treinamento e autocuidado. Crianças/adolescentes foram avaliados quanto seus 

sentimentos tanto antes de cada intenção quanto depois. Após o final do Programa, as 

mesmas crianças/adolescentes e seus pais/responsáveis responderam dois instrumentos 

de coping supracitados e Inventário de Avaliação e Satisfação do Usuário (IASU), IASU-

CA e IASU-P, respectivamente. No COPAT, a categoria mais pontuada como difícil ou 

de afeto negativo foi a de aspectos ligados a hospitalização para ambos os pacientes e 

seus pais. Já no COPE-H Desamparo foi a família mais citada e Delegação a família 

menos citada. No COPE-H Cuidador, Desamparo foi a família mais citada. Delegação a 

família menos citada enquanto Delegação e Isolamento as famílias menos citadas. A 

média de avaliar o Programa positivamente como um todo foi de 89% tanto pelas 

crianças/pais como seus respectivos responsáveis. 

 

Palavras-chave: Coping, criança/adolescente, hospitalização 

E-mail de Contato: tatianelebre@gmail.com 
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SIMPÓSIO 5d. INTERVENÇÃO COM CRIANÇAS SUBMETIDAS À 

PROCEDIMENTO INVASIVO ATRAVÉS DE JOGO DIGITAL - Kamilla 

Regatieri Furtado (UFMT); Tatiane Lebre Dias (UFMT); Eveliny Barroso da Silva 

(UFMT) 

 

O uso de atividades lúdicas com crianças diante de procedimentos dolorosos é uma 

estratégia referenciada na literatura da área. A pesquisa investigou os efeitos do jogo 

digital interativo Hospital Mirim como estratégia de enfrentamento ao procedimento 

invasivo de coleta de sangue. Participaram do estudo 40 crianças com idade entre seis e 

dez anos (Midade = 8,22) divididas em grupo controle (GC: n= 20) e grupo experimental 

(GE: n=20), sorteadas aleatoriamente e submetidas ao procedimento de coleta de sangue 

em um hospital público de Cuiabá/MT. Foram utilizados os seguintes instrumentos: a) 

Escala Facial de Dor Revisada - Faces Pain Scale-Revised, b) entrevistas semiestruturada 

antes e após o procedimento; c) Jogo digital Hospital Mirim. Nos resultados verificou-se: 

a) percepção da dor: no pré-procedimento a maioria das crianças (n= 28) apresentou 

menor nível de percepção de dor (nível 0); pós-procedimento no GC maior número de 

crianças (n= 8) percebeu nível elevado de dor (nível de 6 a 10) enquanto no GE menor 

nível de dor (nível de 0 a 4) foi percebido pelas crianças (n= 11); b) nas análises 

estatísticas não paramétricas (nível de significância p ≤ 0,05) verificaram-se no GE: 

diferença significativa entre experiência anterior em procedimento invasivo e percepção 

de dor, e entre, percepção da dor e conhecimento de que faria o procedimento. O uso de 

game digital sobre procedimento invasivo de coleta de sangue tem efeitos sobre a 

percepção dar dor da criança, assim como, nos aspectos referentes às experiências 

anteriores e conhecimento sobre o procedimento invasivo. 

 

Palavras-chave: Dor; Procedimento invasivo; Game digital 

E-mail de Contato: tatianelebre@gmail.com 

 

 

SIMPÓSIO 6. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE CUIDADO À SAÚDE MENTAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: FORTALECENDO REDES - Alexandra 

Iglesias/UFES; Bruna Ceruti Quintanilha/UFES; Kelly Guimarães Tristão/ FAESA; 

Luciana Bicalho Reis/ UFES; Luziane Zacché Avellar/ UFES 

 

Sabe-se que a assistência a crianças e adolescentes (CA) em sofrimento psíquico só 

recentemente integrou a agenda das Políticas Públicas de Saúde Mental (SM) no Brasil. 

Face ao crescimento das demandas que se colocam na atualidade no campo da atenção 

psicossocial a CA, este simpósio pretende discutir: 1) O CAPSij como lugar (placement) 

privilegiado de cuidado para crianças e adolescentes em sofrimento mental; 2) O cuidado 

de crianças e adolescentes em uso de substâncias psicoativas; 3) A crescente demanda 

por atendimento infantojuvenil na Atenção Básica e seus desafios e 4) A 

intersetorialidade no cuidado em saúde mental infantojuvenil como possibilidade de 

resposta à complexidade dessas situações. Para a efetivação da assistência a esses sujeitos, 

é urgente que as políticas e as práticas em Saúde Mental operem segundo a lógica da 

intersetorialidade. Este é um dos princípios que regem a política nacional de SM e que, 

no caso de crianças e adolescentes, mostra-se ainda mais desafiador. A criação de uma 

clínica, de um lugar de cuidado para estes sujeitos, de base territorial e comunitária, exige 
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a articulação de atores diversos, como profissionais, família e comunidade, mas 

igualmente de dispositivos distintos, sejam eles clínicos ou não-clínicos, como escolas, 

assistência social e justiça. Este parece-nos ser, na atualidade, o grande desafio do setor 

da saúde: ser aquele que ativa e convoca a funcionar uma rede de cuidado e proteção às 

crianças e adolescentes em sofrimento mental. 

 

Palavras-chave: Crianças; Adolescentes; Saúde Mental; Cuidado; Intersetorialidade 

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
 

 

SIMPÓSIO 6a. ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTE: O CAPSIJ COMO POSSIBILIDADE DE LUGAR 

(PLACEMENT) - Luziane Zacché Avellar – UFES 

 

Os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSIJ) são resultado do processo 

da Reforma Psiquiátrica e se constituem como o principal dispositivo vigente destinados 

para o cuidado de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico. Os chamados CAPSIJ 

ainda são insuficientes e muitos são os desafios para a constituição e efetivo 

funcionamento destes serviços: a especificidade das questões de saúde mental deste 

público, a equivocada transposição de um modelo assistencial criado para o público 

adulto, a dificuldade na constituição de uma rede intersetorial de cuidados, para citar 

alguns. Os parâmetros estabelecidos pelo movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil 

para o cuidado de pessoas em sofrimento psíquico precisam ser constantemente 

observados e reafirmados. Reafirma-se neste trabalho o compromisso com o cuidado em 

liberdade, com destaque para se pensar o Capsij no território. A ideia central aqui é a de 

entender o Capsij como possibilidade de lugar para crianças e adolescentes acolhidos 

nesse dispositivo, sustentada pelo conceito de placement (Winnicott, 1987). Um lugar 

que “acolhe, hospeda, agasalha, sustenta”. O que inclui, como parte das tarefas do cuidar, 

garantir em alguma medida, estabilidade ambiental, cuidados individuais e continuidade 

destes. Exercer a função de presença implicada, que envolve: sustentar, conter, 

reconhecer, interpelar, dentre outras tarefas. O fato de o serviço estar inserido em um 

território deve promover a livre circulação das crianças, adolescentes e familiares, sendo 

incentivadas as trocas comunicativas com o território, valorizando o sentimento de 

pertencer e ser aceito, oportunizando a possibilidade de serem reconhecidos em suas 

singularidades. 

 

Palavras-chave: Crianças; Adolescentes; CAPSij; Cuidado; placement  

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
 

 

SIMPÓSIO 6b. O CUIDADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM USO DE 

SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NUM - Kelly Guimarães Tristão/ FAESA; Luziane 
Zacché Avellar/ UFES 

 

O uso abusivo de substâncias psicoativas (SPA) por crianças e adolescentes mostra-se 

como um desafio importante para as políticas públicas de saúde mental infantojuvenil 

(SMIJ). Tal situação exige a organização de novas práticas de cuidado. A partir de uma 
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pesquisa que objetivou compreender o cuidado direcionado a esse público em um CAPS 

infantojuvenil, discute-se a Redução de Danos (RD) como uma estratégia bastante eficaz, 

pois resgata o lugar de protagonismo do sujeito. O cuidado pautado na RD, ultrapassa a 

ideia de troca ou redução dos insumos, e desta maneira, transcende a questão do uso de 

droga em si. Entende-se que lidar com o dano no contexto do envolvimento com a droga 

é lidar com as vivências com o entorno do tráfico, mas também com a violência estrutural 

em que boa parte dessas crianças e adolescentes estão sujeitos. Neste sentido, a RD se 

propõe enquanto uma estratégia para reduzir esse dano e, consequentemente, de promover 

‘expansão de vida’, ou seja, como uma possibilidade de ampliar as relações com o mundo. 

Isso requer ações articuladas intra e intersetorialmente e a inserção da família e da 

comunidade no cuidado. Assim, na medida em que se buscam possibilidades para que as 

crianças e os adolescentes sejam inseridos, é possível que sua relação com a droga e com 

o entorno seja elaborada e transformada e torne-se menos indispensável em sua vida. 

 

Palavras-chave: Saúde Mental; Substâncias Psicoativas; Criança; Adolescente; Redução 

de Danos.  

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
 

 

SIMPÓSIO 6c. INTERSETORIALIDADE E SAÚDE MENTAL 

INFANTOJUVENIL - Bruna Ceruti Quintanilha – UFES; Luziane Zacché Avellar - 

UFES; Alexandra Iglesias - UFES  

 

O cuidado em Saúde Mental voltado para crianças e adolescentes tem sido apontado pela 

literatura como uma prática que convoca a intersetorialidade. As ações voltadas para este 

público requerem parceiras entre os diversos setores das políticas sócias, para se 

conseguir traçar saídas para a redução das situações de vulnerabilidade e, 

consequentemente, do sofrimento psíquico em que se encontram. Ou seja, para uma 

melhor efetivação do cuidado em saúde mental infantojuvenil é preciso a participação de 

diversos atores, como os familiares, a escola, os Centros de Referência da Assistência 

Social, o Conselho Tutelar, entre outros. A intersetorialidade tem sido convocada como 

uma possibilidade de gestão das políticas sociais, nos diversos níveis de governo, para a 

resolução de situações que são percebidas como complexas. No que diz respeito ao 

cuidado de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico, percebe-se que esse ficou 

historicamente relegado, inclusive pelo Movimento da Reforma Psiquiátrica. Com isso, 

nota-se que o debate sobre saúde mental infantojuvenil é recente tanto no setor saúde 

como nos demais, fato que dificulta a efetivação de ações intersetoriais para este público, 

já que o sofrimento psíquico de crianças e adolescentes acaba sendo tomado como um 

tabu. Ao mesmo tempo, é preciso assumir que o sofrimento psíquico dessas crianças e 

adolescentes está presente na sociedade independente de momento histórico. Assim, nos 

questionamos: Tem-se conseguindo promover ações intersetoriais para se efetivar esse 

cuidado? Como têm sido estas ações? Quais setores têm se envolvido? 

 

Palavras-chave: Crianças; adolescentes; Saúde Mental; Intersetorialidade 

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
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SIMPÓSIO 6d. SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA 

ATENÇÃO BÁSICA: DESAFIOS DO CUIDADO - Luciana Bicalho Reis – UFES 

 

A assistência a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico integrou tardiamente a 

agenda das políticas públicas de Saúde Mental (SM) no Brasil. Ainda são inúmeros os 

desafios à efetivação de uma rede de cuidados dadas as particularidades dos sujeitos e 

demandas nesta fase da vida. Este trabalho discute a experiência de um projeto de 

extensão universitária que oferta ações de cuidado em SM a crianças e adolescentes na 

AB. Inseridos em Unidades de Saúde da Família (USF), os extensionistas participam da 

construção e desenvolvimento de ações no campo da SM infanto-juvenil, tendo a clínica 

ampliada como norteadora das intervenções. As ações envolvem: atendimento 

psicológico individual e/ou grupal, oficinas, visitas domiciliares às crianças e 

adolescentes e suas famílias, discussão de casos em reuniões de equipe e/ou de 

matriciamento em SM, reunião com profissionais de outros equipamentos dos territórios, 

entre outras. Percebe-se que o cuidado a estes sujeitos ainda é um desafio para a 

efetivação das práticas de SM no Brasil, dado que a construção e efetivação de uma rede 

de cuidados não se faz somente por portarias e legislação mas, sobretudo, pela articulação 

de equipamentos e profissionais imbuídos da tarefa de cuidar. Pretende-se que a inserção 

dos alunos na AB favoreça a compreensão de aspectos essenciais ao cuidado neste campo, 

tais como integralidade, intersetorialidade, construção de uma clínica ampliada, territorial 

e de base comunitária, e reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos 

de direitos e protagonistas das ações de cuidado. 

 

Palavras-chave: Crianças; Adolescentes; Saúde Mental; 

E-mail de Contato: luciana.b.reis@ufes.br 
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