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Apresentação
Entre os dias 13 e 16 de novembro de 2019 foi realizado o XII Congresso Brasileiro de Psicologia do
Desenvolvimento e a I Conferência Internacional Sobre Psicologia Do Desenvolvimento, uma novidade no
encontro bianual da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento, conhecida com a sigla de ABPD.
Foi um congresso trilíngue (português, espanhol e inglês). Ficamos muitos gratos aos palestrantes nacionais
e internacionais que se dispuseram a deixar o conforto de seus lares para estarem conosco no evento
contribuindo com a construção coletiva e reflexiva da psicologia e, em particular, a psicologia do
desenvolvimento.
Além disso, foi realizado em parceria e, com patrocínio da ISSBD (International Society for the Study of
Behavioral Development), o Workshop Regional ISSBD Brasil 2019 com a presença de pesquisadores e
pesquisadoras renomados do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Peru e Moçambique. A intermediação do prof.
Josafá da Cunha, da Universidade Federal do Paraná, foi fundamental para a concretização desse importante
evento. A integração nacional e internacional é algo que precisa ser constantemente buscado pela ABPD.
Esse evento que foi realizado na Universidade Federal de Santa Catarina faz parte de mais um capítulo de 21
anos de história da ABPD, uma das associações científicas mais antigas da psicologia. Inclusive, é importante
destacar que o congresso brasileiro de psicologia do desenvolvimento circulou por várias regiões do pais
nesse período e depois de 21 anos voltou a ser realizado na região sul do país. Agradeço a todos os
presidentes dos congressos anteriores que enfrentaram o desafio de organizar os congressos nacionais de
psicologia do desenvolvimento. Empreitadas dessa natureza exigem dedicação e responsabilidade, pois as
demandas são intensas e nem sempre as condições são as mais favoráveis.
Nessa XII edição do Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento tivemos um recorde de
participantes e trabalhos aceitos. Esse foi um dos maiores eventos dos últimos anos na área de Psicologia
do Desenvolvimento no Brasil e na América Latina em termos de inscritos (1263) e atividades (no total foram
quase 900 atividades que envolveram apresentações de trabalhos de pesquisa, extensão e relatos de
experiência). No total foram realizados: 13 minicursos, 4 conferências internacionais, 8 conferências
nacionais, 22 simpósios (75 apresentações), 54 mesas redondas (182 apresentações), 445 comunicações
orais e 337 pôsteres. Também foram realizados workshops e rodas de conversas. Esses números indicam a
expressividade da produção científica na área de psicologia do desenvolvimento.
Não foi fácil dar conta dessa complexa tarefa para avaliar os resumos e propostas enviadas, além de organizar
todos os trabalhos aprovados para encaixar na grade de quatro dias e que pudessem estar agrupados em
temas. Outro aspecto que exigiu trabalho da comissão científica foi atender às várias solicitações para ajustar
a programação em função de demandas específicas dos inscritos e também cuidar para não haver
sobreposição de autores em um mesmo horário. Gostaria de destacar, nesse processo, a inestimável
contribuição da profa. Ana Cristina Garcia Dias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora
da comissão científica. Sua contribuição e de sua equipe foi fundamental para produzir o caderno de
programação com 98 páginas e os anais.
Aproveito a oportunidade para agradecer a cada um que acreditou nesse evento e decidiu estar conosco no
evento. O Brasil, com suas dimensões continentais, apresenta desafios para descolamentos, que exigem
planejamento para dar conta das demandas financeiras para pagamento de despesas de deslocamentos.
Além disso tem gastos com inscrição, hospedagem e alimentação. Por outro lado, os recursos limitados das
agências de fomento também não ajudam muito.
Agradeço àqueles e aquelas que assumiram conosco o desafio de organizar esse evento. Estão incluídos
nessa lista, nossos parceiros, patrocinadores e apoiadores institucionais listados no site e no caderno de
programação. É importante mencionar a dedicação e responsabilidade dos membros das diferentes
comissões que se empenharam para dar conta das demandas. Agradecimento especial aos monitores e
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monitoras que estiveram conosco nesse evento. Foram quase 80 pessoas, a maioria alunos e alunas da
graduação e pós-graduação da UFSC e de outras instituições do estado. Agradecimento especial à Andrea
Faraco que esteve presente de modo intensivo nos auxiliando na logística em quase todas as etapas do
evento. Também agradeço aos membros da diretoria da ABPD na gestão 2018-2020 (Luciana Pessoa, Deise
Mendes, Lília Cavalcante e Ana Cristina Garcia Dias) que aceitaram o desafio de estarem à frente da gestão
dessa importante associação científica.
Por fim, não posso deixar de refletir sobre o cenário atual que estamos vivendo. Estamos passando por
mudanças significativa no país e que atingem as áreas da saúde e educação. Mudanças são importantes sim.
Afinal, a evolução somente acontece se houver modificações ao longo do tempo, como afirma um dos
princípios da teoria da evolução. Mas precisamos saber para onde estamos caminhando. O que está
acontecendo com países vizinhos deve servir de alerta para que a gente possa refletir sobre que sociedade
nós queremos. Nesse sentido, o lema do nosso congresso é bastante oportuno: “Compromisso ético e
político com a promoção do desenvolvimento humano”. Além disso, como estudantes, profissionais ou
como cidadãos, nosso compromisso deve ser com a democracia, a defesa dos direitos humanos e o trabalho
incansável contra as injustiças e as desigualdades sociais.
Mauro Luís Vieira
Presidente da ABPD (gestão 2018-2020) e do Congresso

6

Comissões do Congresso
Presidente da ABPD (gestão 208-2020) e do Congresso: Mauro Luís Vieira (UFSC)
Comitê Organizador:
Coordenador geral: Mauro Luís Vieira (UFSC)
Ana Maria Xavier Faraco (UFSC)
Carolina Duarte de Souza (UFSC)
Carina Nunes Bossardi (UNIVALI, Itajaí, SC)
Chrissie Ferreira de Carvalho (UFSC)
Elisângela Boing (UFSC)
Fernanda Machado Lopes (UFSC)
João Rodrigo Maciel Porte (UNIVALI, Itajaí, SC)
Josiane da Silva Delvan da Silva (UNIVALI, Itajaí, SC)
Marina Menezes (UFSC)
Natália Martins Dias (UFSC)
Comissão de apoio à organização do evento:
Adelino Domingos Onofre (pós-graduação UFSC)
Alice de Carvalho Ferreira (graduanda UFSC)
Amanda Macário de Almeida (graduanda UFSC)
Ana Carolina Wolff Mota (pós-graduação UFSC)
Ana Paula Ribeiro Kolbarg (Fameblu-UNIASSELVI)
Ana Paula Risson (pós-graduação UFSC)
Angela Andreolli Schussler (graduanda UFSC)
Beatriz Pires Coltro (pós-graduação UFSC)
Beatriz Schmidt (pós-doutorado UFRGS)
Casimiro Lobo (pós-graduação UFSC)
Dayane Sell Pietro (graduanda UFSC)
Giulia Oliva Grassi (pós-graduação UFSC)
Isadora Lima Zanini (graduanda UFSC)
Isabella Goulart Bittencourt (pós-graduação UFSC)
Izabele da Silva Faria (graduada em psicologia, UFSC)
Jaíne Foletto Silveira (pós-graduação UFSC)
Larissa Paraventi (pós-graduação UFSC)
Meiridiane Domingues de Deus (pós-graduação UFSC)
Monica Barreto (pós-graduação UFSC)
Nathália Campos Perruso (graduanda UFSC)
Quele Gomes (pós-graduação UFSC)
Rovana Kinas Bueno (UNIPAMPA)
Sara Engel Voigt (graduanda UFSC)
Stefany Lunkes (graduanda UFSC)
Tatiane Medianeira Baccin Ambrós (pós-graduação UFSC)
Victória Niebuhr Loos (mestrado em psicologia, UFSC)
Comissão Científica Internacional:
Coordenadores: Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS) e Mauro Luís Vieira (UFSC)
Ana Maria Tomás Almeida (UMinho, Portugal)
Deise Maria Fernandes Mendes (UERJ)
Edinete Maria Rosa (UFES)
Luciana Fontes Pêssoa (PUC-RJ)
Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA)
Luísa Barros (ULisboa, Portugal) e Tatiana Pontrelli Mecca (FCMSCSP).
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Pareceristas Ad hoc

Adriana Malheiros Sacramento – UFRGS

Liége Barbieri Silveira – UFRGS

Ana Carolina Wolff Mota- Univille/ UFSC

Lília Iêda Chaves Cavalcante - UFPA

Ana Cristina Garcia Dias -UFRGS

Lívia Maria Bedin Tomasi - UFRGS

Ana Paula Ribeiro Kobarg - UNIASSELVI

Luciana Dutra Thomé - UFBA

Angela Helena Marin -UFRGS

Luciana Fontes Pêssoa – PUC-RJ

Beatriz Schmidt - UFRGS

Luciane Karine de Souza - UFRGS

Bianca Reis Fonseca - UFPA

Luisa Fernanda Habigzang – PUC-RS

Carina Nunes Bossardi - UNIVALI

Maíra Lopes Almeida - UFRGS

Carla Regina Santos Almeida - UFRGS

Marcela Mansur Alves – UFMG

Carolina Duarte de Souza - UFSC

Marco Antônio Pereira Teixeira - UFRGS

Cassia Ferraza Alves - FSG

Maria Adélia Pieta - UFRGS

Chrissie Ferreira de Carvalho - UFSC

Marina Menezes - UFSC

Clarissa Tochetto de Oliveira - UFSM

Mauro Luis Vieira - UFSC

Claudia Broetto Rosetti- UFES

Meiridiane Domingues de Deus- UFPel UFSC

Daniela Castro dos Reis - UFPA

Michele Poletto - Ftec/IBGEN

Denise Falcke - UNISINOS

Mikael Almeida Corrêa - UFRGS

Dorian Mônica Arpini - UFSM

Milene Xavier Veloso - UFPA

Edinete Maria Rosa - UFES

Mônica Isabela de Cerqueira Barreto - UFBA

Edson Júnior Silva da Cruz - UFPA

Naiana Dapieve Patias - UFSM

Elder Cerqueira-Santos- UFS

Patricia Silva - UFRGS

Elisa Avelar Merçon-Vargas - UFES

Quele Gomes - UFSC

Elisângela Boing - UFSC

Regina Bassos Zanon - UFGD

Eloá Losano de Abreu - UFPB

Roberta Zanini da Rocha - UFRGS

Felipe Queiroz Siqueira- UFRGS

Rovana Kinas Bueno - UNIPAMPA

Fraulein Vidigal de Paula - USP

Sergio Armando Lopez Castillo - UFRGS

Gabriella Garcia Moura - UFES

Silvia Brilhante Guimarães - UFRJ

Giana Bitencourt Frizzo - UFRGS

Silvia Renata Magalhães Lordello Borba
Santos - UnB

Isabela Menezes – UFRGS
Jana Gonçalves Zappe - UFSM
Janari da Silva Pedroso - UFPA
João Rodrigo Maciel Porte - UNIVALI
Larissa Paraventi- UFSC
Letícia Lovato Dellazzana Zanon – PUCCampinas

Simone Paludo - FURG
Taiane Costa de Souza Lins- UNIFACS
Tatiane Medianeira Bacinn Ambros - UFCS
Thalita Soares Longarai de Souza - UFRGS
Thamires Pereira - UFSM
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Professora Homenageada

Profa. Vera Maria Ramos de Vasconcellos

A professora Vera tem doutorado em Psicologia do Desenvolvimento & Social - University of Sussex, UK
(1987) e pós-doutorado em Psicologia do Desenvolvimento Humano, Universidade da Carolina do NorthChapel Hill, USA (1992-93). Possui mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1980). É
Procientista e bolsista CNE/FAPEJ. Foi por 25 anos (1977-2002) professora do Departamento de Psicologia
(Professora Titular desde 1994), da Universidade Federal Fluminense onde coordenou o Núcleo
Multidisciplinar de Pesquisa, Extensão e Estudo da Criança de 0 a 6 anos, de sua inauguração até 2002.
Atualmente é professor titular do Departamento de Estudos da Infância e do PROPED, da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, onde coordena o Núcleo de Estudos da Infância: Pesquisa e Extensão (NEI:
P&E/UERJ). É presidente de honra da Sociedade Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento e membro de
sociedades de pesquisa brasileiras e internacionais (ANPED, ANPEPP, ISSBD, SIP). Na comissão científica da
Jean Piaget Society foi representante do Brasil e países latino-americanos (2002-2005 e 2011-2014). É
pesquisadora nas áreas de Psicologia do Desenvolvimento e Educação Infantil e desenvolve pesquisa em
creches municipais do estado do Rio de Janeiro, com bolsa FAPERJ "Cientista de Nosso Estado (2009-2011;
2016 -2019). Alguns de seus temas de investigação são: políticas públicas de Educação Infantil, formação do
profissional de Educação Infantil e a inserção de crianças e famílias à creche.
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Workshop ISSBD 2019 e Rodas de Conversa durante o Congresso Brasileiro de
Psicologia do Desenvolvimento
O congresso incluiu atividades especiais voltadas para debates sobre desafios para a construção de uma ciência global
do desenvolvimento. No dia 13/11/19 ocorreu um workshop regional da ISSBD, contando com convidados nacionais e
internacionais.
Nos dias 14 e 15/11/19 foram realizadas rodas de conversa sobre internacionalização, em que participantes do
congresso puderam interagir com pesquisadores com experiência internacional.
A seguir encontra-se listada a programação do Workshop ISSBD 2019
9:00 - Boas vindas e abertura
Crossing borders to advance developmental research
[Atravessando fronteiras para avançar a pesquisa do desenvolvimento]
Josafá da Cunha (Brasil)
Silvia Koller (Brasil)
9:30 - Developmental research in international contexts
[Pesquisa do desenvolvimento em um contexto internacional]
Charissa Cheah (EUA)
10:30 - Oportunidades equitativas de desenvolvimento humano: Necessidade de políticas públicas de reinserção
social de jovens egressos do sistema penitenciário em Moçambique Fernando Niquice (Moçambique)
11:30 - Sessão de debate - grupos pequenos
12:00 - Brunch e Networking - foi oferecido brunch, com opções veganas.
13:30 - Beyond Replication: fidelity and adaptation of evidence-based prevention programs to overcome inequities
in access
[Além da replicação: fidelidade e adaptação de programas de prevenção baseados em evidências para superar as
desigualdades no acesso]
Bonnie Leadbeater (Canada)
14:30 - Using collaborative research to address the challenges and reap the rewards for developmental science
[Usando a pesquisa colaborativa para enfrentar os desafios e colher os frutos da ciência do desenvolvimento]
Jonathan Santo (EUA)
15:30 - Problemas para la medición en investigación intercultural
[Problemas de mensuração na pesquisa intercultural]
Tomas Caycho Rodriguez (Peru)
16:30 - Comentários finais e conclusão
Josafá da Cunha (Brasil)
Silvia Koller (Brasil)
17:00 - Café da tarde e networking
(2) Rodas de Conversa
Nos dias 14 e 15/11/19 foram realizadas rodas de debate com pesquisadores com experiência internacional,
abordando questões relacionadas aos desafios de desenvolver uma ciência global do desenvolvimento. Esta foi uma
oportunidade valiosa para estudantes e profissionais discutirem sobre os caminhos para o sucesso em questões
metodológicas emergentes da pesquisa de desenvolvimento. Cada convidado realizou uma breve apresentação sobre
o tema da mesa redonda, e a maior parte do encontro envolveu uma discussão inspirada nas perguntas da plateia.
14/11 (Quinta-feira), 12:00 às 13:30
Pesquisa de desenvolvimento para o bem público
Tomas Caycho (Peru)
Fernando Niquice (Moçambique)
Silvia Koller (Brasil)
15/11 (Sexta-feira), 12:00 a 13:30
Uma conversa sobre desafios globais para a ciência do desenvolvimento humano: desafios teóricos e práticos
Bonnie Leadbeater (Canada)
Josafá da Cunha (Brasil)
Charissa Cheah (EUA)
Jonathan Santo (EUA)
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SIMPÓSIO 01- INTERVENÇÕES EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO PARA A PROMOÇÃO DA PARENTALIDADE
Proponente: Maria Aparecida Crepaldi, (UFSC)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
O desenvolvimento na primeira infância é considerado um período crucial, com implicações importantes nas trajetórias
de vida e tema de interesse de pesquisadores e estudiosos do desenvolvimento humano. Neste período a criança
experimenta transformações físicas, cognitivas, sociais e emocionais e requer dos pais, mães e/ou cuidadores nutrição,
segurança, proteção, aprendizagem, cuidados com a saúde e interações saudáveis. Diferentes estudos têm evidenciado
que as práticas parentais exercem influência sobre o desenvolvimento das crianças e podem funcionar como fatores de
risco ou mecanismos de proteção. As práticas parentais negativas podem afetar o desenvolvimento, prejudicando a
cognição, linguagem, desempenho acadêmico e desenvolvimento socioemocional. As práticas parentais positivas, por
outro lado, favorecem o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças e envolvem o ensino de
comportamento moral, expressão de afeto e monitoria positiva. Sabe-se que a vivência da parentalidade proporciona
aos pais momentos gratificantes, porém traz novos desafios e exigências que podem gerar estresse parental e
dificuldades de diferentes tipos. Estas podem ser minimizadas a partir de programas de intervenção que promovam
recursos para a parentalidade positiva, com vistas ao desenvolvimento do papel parental. Considerando o exposto esta
Mesa Redonda tem por objetivo apresentar e discutir resultados de 2 Programas de Intervenção destinados aos pais de
crianças entre 2 e 8 anos de idade. O primeiro, denominado Programa Fortalecendo Laços, destinado a mães com
crianças de 2 a 5 anos, visa promover interações mãe-criança que sejam qualificadas, utilizando-se de vídeoclips
personalizados enviados às mães via smarfones, com feedback positivo sobre sua interação com o filho. Está sendo
realizado na FMRP/USP, em Ribeirão Preto/SP. O segundo, O Programa de treinamento parental ACT–Raising Safe Kids,
destinado à prevenção da violência contra as crianças, foi desenvolvido pela APA e está sendo implementado em 13
países, incluindo Brasil e Portugal. As comunicações desta Mesa trarão resultados relativos aos respectivos programas
obtidos até o momento, tais como, a avaliação dos pais, referentes aos Programas e desafios que estabelecem para sua
consecução, tais como o recrutamento dos participantes, a participação de outros familiares como o pai, a adesão, bem
como possibilidades concretas para obtenção de resultados promissores. Os pais que participantes avaliam
positivamente a experiência e demonstram mudanças em suas concepções sobre as necessidades e comportamentos
dos filhos, bem como referem mudanças em seus próprios comportamentos e interação com os mesmos. A discussão
dos resultados de tais programas pode gerar pesquisas que sejam inovadoras para a formação de pais e cuidadores,
promovendo a interação familiar positiva. Além disso, podem ser promissoras para o desenvolvimento de políticas
públicas destinadas à saúde e desenvolvimento de crianças, pais e respectivas famílias.
Palavras-chave: parentalidade; programas de intervenção para pais; criança
1°Trabalho
PROGRAMA FORTALECENDO LAÇOS: PROMOVENDO INTERAÇÕES POSITIVAS MÃE-CRIANÇA EM MEIO A CONTEXTOS
ADVERSOS
Maria Beatriz Martins Linhares (FMRP/USP), Elisa Rachel Pisani Altafim (USP),
Cláudia Maria Gaspardo (fmrp), Rebeca Cristina de Oliveira (Lapredes)
A qualidade da interação mãe-criança atua como variável preditora do desenvolvimento da criança, podendo moderar
atenuando os efeitos negativos de fatores de risco para problemas de desenvolvimento. Diversos programas são
direcionados para fortalecer as interações mãe-criança utilizando coaching e videocoaching presencial. O Programa
Fortalecendo Laços foi desenvolvido com o objetivo de fortalecer interações positivas entre mães e crianças na fase de
2 a 5 anos, promovendo interações com reciprocidade, responsividade e diretividade adaptativa. O programa baseia-se
no IDEAS framework proposta pelo Frontiers of Innovation (FOI) do Center on the Developing Child da Harvard
University. O programa trabalha os conteúdos com as mães sob a forma presencial e por meio do envio de mensagens
em videoclipes no smartphone das mães utilizando a estratégia inovadora de videocoaching à distância. Foi delineado
o protótipo do programa, os testes de viabilidade e o estudo piloto no contexto do iLab, Laboratório de Inovação da
Fundacão Maria Cecilía Vidigal em parceria com FOI. O Programa Fortalecendo Laços inclui os seguintes componentes:
a) uma observação da interação da díade mãe e criança durante uma situação de brincadeira livre e estruturada, que é
filmada e acompanhada pela facilitadora; esta observação gravada permite a posterior seleção de clipes para edição de
vídeos personalizados; b) uma sessão estruturada presencial em grupo com as mães participantes do programa para
orientar e discutir sobre interações positivas entre mães e crianças, destacando os parâmetros de reciprocidade,
responsividade, diretividade adaptativa e intrusividade; c) estratégia de videocoaching remoto, em que a filmagem é
transformada em videoclipes enviados um a cada semana para o smartphone da mãe com feedback positivo sobre a
interação mãe-criança. Ao todo são enviados 6 vídeos incluindo duas partes diferentes, previamente editadas: partes
com personagens animados alternado com partes das mães reais interagindo com as crianças brincando, nas quais são
incluídas legendas com feedback positivos e emojis. O estudo avaliou a efetividade do programa em uma amostra de
10 mães e crianças de dois a cinco anos, de ambos os sexos, de famílias cadastradas nos núcleos do Programa de Saúde
da Família da FMRP-USP. Essas famílias eram de baixa renda, incluindo famílias cadastradas no Programa Bolsa Família.
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Foram realizadas avaliações pré-intervenção e pós-intervenção, incluindo a análise da qualidade da interação mãecriança e aplicação de escalas sobre o comportamento da criança e práticas educativas maternas. Os resultados
preliminares foram positivos com ótima aceitação das mães participantes. Na fase pós-intervenção, em comparação
com a fase pré-intervenção, foram observadas melhora significativa em: a) nos comportamentos interativos positivos
da mãe no que se refere a responsividade, reciprocidade e tom emocional; b) na dinâmica da interação; c) na
diretividade adaptativa, em situação de brincadeira com seus filhos. Houve diminuição da intrusividade. Além disso, de
acordo com a percepção das mães, houve uma melhora no senso de competência parental na pós-intervenção. Também
melhorou a percepção das mães sobre suas práticas parentais (aumento da Comunicação e diminuição das Práticas
coercitivas) e o comportamento pró-social das crianças. Os achados serão discutidos considerando-se o desdobramento
do estudo e seus desafios.
2°Trabalho
ESTUDOS PRELIMINARES DO PROGRAMA ACT–RAISING SAFE KIDS EM PORTUGAL
Maria Luísa Torres Queiroz de Barros (Universidade de Lisboa)
A qualidade das relações pais-filhos tem um impacto significativo no desenvolvimento e bem-estar das crianças. Vários
programas de intervenção com pais têm mostrado ser eficazes para promover as competências parentais e aumentar
as práticas parentais positivas. No entanto, a investigação sobre quais os processos de mudança que ocorrem
subsequentemente à participação nestes programas é escassa. Paralelamente, as taxas de adesão a estes programas
tendem a ser baixas. O ACT–Raising Safe Kids é um programa de intervenção parental baseado na evidência e proposto
pela American Psychological Association que foi considerado como um dos mais eficazes para a prevenção da violência
contra as crianças pela WHO. Este programa de oito sessões tem como objetivo a promoção da parentalidade positiva
com recurso metodologias ativas e foi adaptado e aplicado em numerosos países, nomeadamente Brasil e Portugal.
Nesta comunicação serão apresentados resultados da adaptação e de estudos preliminares do programa ACT em
Portugal. Foram realizadas avaliações pré e pós-intervenção com o Questionário de Autorregulação Parental (MaaP),
Estratégias parentais (PPI), Adaptação da Criança (SDQ), Escala de Participação na Intervenção Psicológica (EPIP) e
entrevistas semi-estruturadas com participantes e profissionais. São apresentados resultados sobre as expetativas
iniciais dos participantes, aceitação e aplicabilidade do programa, eficácia do programa, envolvimento e participação e
perceção dos pais e dos profissionais em relação ao impacto do programa e aos obstáculos à adesão. A taxa de
envolvimento inicial no ACT é baixa, mas os pais que iniciam tendem a completar o programa, mostram-se satisfeitos e
avaliam positivamente o impacto desta participação. Os indicadores de mudança nas práticas parentais são positivos.
Pais e profissionais identificaram barreiras ao envolvimento e adesão ao programa. Os resultados preliminares sugerem
a aplicabilidade e satisfação com o impacto do Programa ACT. No entanto também alertam para a dificuldade de
envolver os pais que mais precisam neste programa, enquanto apontam algumas pistas para promover a participação
no programa.
Apoio Financeiro: Fundação Calouste Gulbenkian, Projeto P, 2017-2019; Fundação para a Ciência e Tecnologia,
SFRH/BD/100252/2014
3º Trabalho
O PROGRAMA DE TREINAMENTO PARENTAL ACT–RAISING SAFE KIDS EM FLORIANÓPOLIS, SC: AVALIAÇÃO, DESAFIOS
E POSSIBILIDADES
Maria Aparecida Crepaldi (UFSC), Joyce Lucia Abreu Pereira Oliveira (UFSC), Luciane Guisso (UFSC), Milena Carolina
Fiorini (UFSC), Elisangela Böing (UFSC)
Os programas psicoeducativos para pais/cuidadores objetivam a promoção de interações saudáveis com os filhos, para
lhes proporcionar um ambiente seguro de desenvolvimento. O Programa ACT caracteriza-se como uma intervenção
universal, destinada a pais/cuidadores de crianças de zero a oito anos, para prevenção da violência. Concebido pela APA
está sendo realizado em 13 países. Pesquisas recentes, sobre o ACT, apontam melhoria das práticas educativas
parentais, com características positivas e preventivas. Estes estudos incluem a avaliação das práticas parentais, a partir
de instrumentos próprios do Programa, além de outras variáveis psicológicas. O presente estudo incluiu a avaliação de
outras variáveis tais como: autorregulação parental, envolvimento parental e coparentalidade. A exploração científica
dessas variáveis, tanto no contexto de Programas de intervenção, quanto na relação com o comportamento infantil,
ainda é insuficiente, especialmente no cenário brasileiro. O objetivo desta comunicação, portanto, é apresentar
resultados preliminares da aplicação do Programa, incluindo a avaliação dos participantes sobre suas práticas, além de
discutir dificuldades de sua implementação. A estrutura dos grupos é composta por uma reunião prévia e oito sessões
semanais, com duração de duas horas cada, realizados em escolas e outras instituições do município de Florianópolis
em dias/horários convenientes aos pais, mães e cuidadores. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo que inclui análises
estatísticas e de conteúdo temático. Foram realizados, até o momento, 10 grupos, com um total de 77 participantes,
dentre eles mães em sua maioria, além de pais e avós. Os grupos foram randomizados, as sessões são dinâmicas e
pressupõem a participação ativa dos pais/cuidadores. As variáveis de estudo serão avaliadas antes e depois, com a
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inclusão de avaliação de follow-up após três meses. Os resultados parciais, aqui elencados, dizem respeito às avaliações
qualitativas dos depoimentos dos pais, sobre a sua participação no grupo. Avaliam-na positivamente, descrevendo
mudanças nas práticas educativas, como o controle da raiva ao lidar com a criança, parar de gritar e de bater.
Descreveram mudanças comportamentais na criança, e recomendaram o Programa. É importante, ainda, discutir as
dificuldades que a equipe de pesquisa encontrou na implementação do Programa, tais como: questões relativas ao
Programa (tais como critérios para a formação dos grupos; ausência de exemplos para o pai, já que é um Programa
destinado às mães) e dificuldades no planejamento e execução dos grupos e da pesquisa (não adesão dos pais,
sobretudo após a radomização e follow-up; falta de Apoio Financeiro; engajamento das instituições contatadas, suas
regras e questões burocráticas). Serão discutidas também e as soluções construídas para a boa consecução da
intervenção e da pesquisa. Os resultados têm mostrado que o investimento no Programa gera mudanças nas práticas
educativas coercitivas, incentivando práticas positivas que vão delineando-se ao longo das sessões. Trata-se de um
Programa, cujos resultados podem subsidiar políticas públicas destinadas à estimulação do desenvolvimento de
pais/cuidadores e de crianças.
Apoio: CNPq bolsa de produtividade em pesquisa para a primeira autora.

SIMPÓSIO 02- POLÍTICAS E PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: O DESAFIO DA GARANTIA DO DIREITO AO ACESSO E À
EDUCAÇÃO INFANTIL DE QUALIDADE
Proponente: Patrícia Maria Uchôa Simões (FUNDAJ)
Eixo Temático: Direitos humanos, práticas e políticas de inclusão
A educação institucionalizada das crianças pequenas no Brasil tem mais de um século de história com a função de
cuidado e proteção mas, enquanto direito das crianças e das famílias e dever do Estado de ofertar, a Educação Infantil
tem uma história bem mais recente. Especialmente nas últimas duas décadas, registra-se um grande avanço no que diz
respeito à afirmação desse direito, no entanto com a ruptura democrática ocorrida em 2016, riscos e desafios se revelam
na garantia desses direitos. O simpósio pretende trazer para o debate questões relacionadas às políticas e práticas da
Educação Infantil, considerando os avanços nas proposições da legislação e as ações de programas dirigidos a essa etapa
do ensino. O primeiro trabalho analisa a macropolítica da Educação Infantil no país, com foco nas questões de currículo
e avaliação, traçando os avanços e retrocessos recentes. O segundo estudo faz uma discussão sobre os saberes/fazeres
que fundamentam as práticas de professoras em creches do município de Juiz de Fora em Minas Gerais. No terceiro
texto, são apresentados dados sobre a relação pessoa/ambiente em unidades do Proinfância de uma pesquisa em
municípios do estado do Rio de Janeiro, em especial aqueles que aderiram ao Proinfância. Pretende-se, assim,
estabelecer um diálogo entre macro e micropolíticas que revela concepções de infância e desenvolvimento e que pode
subsidiar a análise crítica na formulação de políticas e práticas educacionais no atendimento a bebês e crianças
pequenas, sujeito de direitos e agentes do seu próprio desenvolvimento.
Palavras-chave: Infância; Desenvolvimento; Educação Infantil.
1º Trabalho
INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: CONCEPÇÕES PRESENTES NAS POLÍTICAS DE CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Patrícia Maria Uchôa Simões (FUNDAJ)
Considerando os avanços na legislação da Educação Infantil no Brasil nas últimas duas décadas, este trabalho analisa os
possíveis retrocessos nas áreas de currículo e avaliação, após o golpe de estado de 2016 e a ruptura do processo
democrático e participativo na construção das políticas e programas educacionais no país. Trata-se de áreas da
educação que definem práticas de gestão e de docência no atendimento educacional a bebês e crianças pequenas. Essas
práticas são fundamentadas em concepções de infância e desenvolvimento que, ao serem problematizadas, revelam
distanciamentos ou proximidades da perspectiva do direito à educação. Para essa análise, a partir desses dois eixos:
currículo e avaliação da Educação Infantil, foram analisados alguns documentos oficiais que regulamentam e definem
as políticas e programas quanto às concepções de infância e desenvolvimento: Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil/DCNEI’s, Base Nacional Comum Curricular/BNCC, Indicadores de Qualidade de Educação Infantil/IQEI,
Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa/PNAIC. A análise dos textos utilizou a perspectiva de Laurence
Bardin de análise de conteúdo e procurou identificar sentidos e construir categorias investigativas para interpretação
dos textos e proposições. Os resultados foram organizados em duas temáticas: concepção de infância/criança e
concepção de desenvolvimento. Quanto à concepção de infância/criança, a análise do eixo do currículo aponta para um
deslocamento da perspectiva da criança como sujeito histórico e de direitos, agente no seu processo educativo das
DCNEI’s para a perspectiva da criança como ser de falta, incompleto e incapaz da BNCC. Quanto à análise do eixo da
avaliação, a concepção de infância enquanto categoria estrutural e com especificidades reconhecidas pela comunidade
escolar nos IQEI desaparece no PNAIC, ao serem negados processos participativos e não homogêneos e normativos de
avaliação da qualidade da Educação Infantil, ao mesmo tempo em que apresenta a ideia escolarizante da Educação
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Infantil que incorpora na avaliação da alfabetização “estudantes da pré-escola” e, de forma indiscriminada, propõe os
termos “nível de alfabetização” e “avaliação da aprendizagem”. A concepção de desenvolvimento infantil nos
documentos sobre currículo sofreu um retrocesso com a divisão da primeira infância nas etapas de 0 a 1 ano e 6 meses,
e de 1 ano e 7 meses a 3 anos, na BNCC. Essa concepção etapista do desenvolvimento infantil vem a ocupar o lugar de
uma concepção de desenvolvimento integral das DCNEI’s. Por sua vez, a concepção de desenvolvimento na avaliação
da Educação Infantil também passa de uma proposta de auto-avaliação e disposição para transformações na cultura
institucional em função das especificidades e particularidades das crianças dos IQEI, para uma ideia de comparação de
indicadores do desempenho individual do PNAIC que não é capaz de medir linguagens e interações na Educação Infantil.
Como conclusão, o presente estudo alerta para a possibilidade de retrocessos na garantia dos direitos das crianças
pequenas de crescer e se desenvolver com autonomia e liberdade de expressão e de uma educação que tenha o foco e
a centralidade nas potencialidades das crianças e nas suas especificidades e diferenças.
2º Trabalho
SENTIDOS PRODUZIDOS SOBRE SABERES/FAZERES NO CONTEXTO DA CRECHE
Núbia Aparecida Schaper Santos (UFJF)
Este trabalho problematiza os saberes/fazeres que alicerçam as práticas de professoras na relação cuidar/educar de
bebês em creches conveniadas/públicas do município de Juiz de Fora/MG. Partimos da premissa de que é próprio das
creches uma organização diferenciada no funcionamento, nas configurações espaciais, nas ações que envolvem o
educar e o cuidar, nas relações com as famílias. A docência na Educação Infantil requer competência teórica,
metodológica e relacional. Realizamos quatro encontros com oito professoras de creches do município. Este trabalho
está alicerçado na abordagem qualitativa de pesquisa e na perspectiva histórico-cultural. Os dados produzidos foram
analisados a partir da perspectiva qualitativa de pesquisa, sendo os núcleos de significação o caminho escolhido para
análise da produção discursiva das professoras. A produção discursiva das professoras sobre os bebês possibilitou
pensar que elas inicialmente localizavam os bebês na condição de quem apenas dependia de um outro para sobreviver,
de quem precisava ser guiado em suas necessidades. Na perspectiva delas, o verbo esperar foi um dos mais conjugados
quando se referiam às atividades nas creches: esperava-se para alimentar, dormir, brincar, comunicar, interagir.
Pudemos depreender de suas falas que a creche é um lugar de contradição assim como é a vida, um lugar de
acontecimentos. Há choro, riso, grito, silêncio, alegria, angústia, insistência, resistência, sofrimento, ânimo, desânimo,
conformação, divergência, produção, reprodução, experiências, correria e calmaria. No início das nossas conversas,
emergiu a idealização das práticas com a expressão recorrente: “isso a gente já faz”, emergiu também as marcas
imputadas aos bebês a partir de adjetivos como: quieto, agitado, violento, tímido, bonzinho, egoísta, entre outros. Para
estar com os bebês na creche era preciso falar não necessariamente deles mas imprescindivelmente de quem está com
eles. Conversar sobre como se sustenta a relação durante um cotidiano, muitas vezes, asfixiante; desabafar sobre como
o corpo se encontra precarizado, em ambientes pouco pensados para o corpo; admitir a dificuldade em lidar com o
cheiro do humano, nos vômitos, nas trocas de fraldas; expressar o não desejo ou a impossibilidade de brincar, em dar
o colo. Havia, naquele espaço, um sentido de testemunho das práticas que elas realizavam. Aquilo que era da ordem da
convicção passava a ser uma dúvida. “Será que isso está para todos os bebês?” “Será que todos têm sono ao mesmo
tempo?” Como é possível fazer diferente diante das condições narradas? Como é possível criar laço afetivo entre a
professora e os bebês? O que podem os bebês na creche? Construímos a ideia que o ato pedagógico é efeito e não
prevenção. Tocar, olhar, observar, são verbos inseparáveis. Nosso olhar tem se voltado para o fortalecimento e diálogo
entre as políticas para a Educação Infantil, as especificidades da docência na creche e as práticas desenvolvidas nos
contextos institucionais para os bebês. Concretizar o sentido de qualidade no trabalho desenvolvido pelos(as)
profissionais da creche é, na mesma medida, possibilitar que espaços de reflexão crítica sejam ofertados para que os(as)
profissionais possam tomar consciência das condições materiais de suas vivências, dos limites e possibilidades de suas
práticas.
3º Trabalho
SENTIDOS E SIGNIFICADOS NA VIVÊNCIA DE AMBIENTES PARA A EDUCAÇÃO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS – O
PROINFÂNCIA
Vera Maria Ramos de Vasconcellos (UERJ),
Andréa Relva da Fonte Gonçalves Endlich (ProPEd/UERJ)
Este trabalho apresenta resultados referentes à pesquisa Políticas Educativas para Crianças de 0 a 3 anos nos Municípios
do Estado do Rio de Janeiro (2016 - 2019). A investigação propõe diálogos com diferentes municípios, principalmente
aqueles que firmaram convênio com o Proinfância (BRASIL, 2007). No itinerário investigativo, durante os anos de 2016
e 2017, o município fluminense de Quatis foi delimitado como campo científico do presente estudo. A localidade possui
uma creche municipal edificada com recursos do referido programa, sendo essa creche o principal objeto desta
pesquisa. O estudo ancora-se na relação pessoa-ambiente e delimita como motes o projeto arquitetônico e a própria
edificação construída, para bebês e crianças pequenas. O referencial teórico que orienta a investigação é o sócio-
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histórico-cultural. Neste sentido, assume-se o viés dialógico entre pesquisadores e sujeitos da pesquisa - compreendidos
como sujeitos são produtores de culturas e também por elas constituídos. Tem-se como objetivo central identificar
como famílias, professoras e auxiliares de Educação Infantil pensam e vivenciam a edificação estudada, a partir da
compreensão dos sentidos e significados atribuídos à mesma. Trata-se de um Estudo de Caso que abarca múltiplos
instrumentos para produção de dados, desde análise documental, observação de campo, entrevista, questionário, e
dois próprios da Avaliação Pós-Ocupação (APO) - Mapa Mental e Poema dos Desejos. Os resultados da análise,
recolhidos junto às famílias e aos profissionais da instituição, apontam similaridades entre percepções subjetivas e
compreensões partilhadas, referentes tanto ao projeto pedagógico e à edificação quanto a questões voltadas para às
necessidades das crianças e ao cotidiano da unidade. O cruzamento dos dados obtidos permitiu localizar os seguintes
aspectos como relevantes para os respondentes: valorização do conjunto da edificação; percepção da fachada como
referência identitária; distância do centro da cidade; paisagem bucólica; valorização dos brinquedos e do brincar;
sinalização da necessidade de aquisição de mais brinquedos e brincadeira em maior quantidade, inclusive para os
solários; insegurança em relação ao anfiteatro; sentimento de pertença à unidade; ausência de transporte coletivo na
cidade; necessidade de forro e fechamento nas extremidades do telhado do pátio coberto; implementação de um
auditório; sinalização de espaços que necessitam de reforma e incremento de recursos pedagógicos, envolvendo livros
adequados para a faixa etária, de formação pedagógica e material de consumo para as atividades cotidianas. O trabalho
aponta para a inevitável e necessária valorização da relação pessoa-ambiente frente à construção de edificações
planejadas para cuidar e educar a primeira infância. Espera-se, assim, que este estudo ecoe em mais ações que
legitimem a avaliação dos usuários (crianças, profissionais e familiares) frente aos ambientes por eles habitados, no
tocante às suas percepções subjetivas, sentimentos, desejos e necessidades, com vistas a planejamentos futuros
voltadas às novas políticas de expansão da Educação Infantil, quanto a qualidade dos ambientes apropriado à bebês e
crianças pequenas.

SIMPÓSIO 03 - CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOLOGIA COGNITIVA E DO DESENVOLVIMENTO PARA INTERVENÇÕES
NA INFÂNCIA
Proponente: Natália Martins Dias (UFSC)
Eixo Temático: Desenvolvimento cognitivo, linguístico e neuropsicologia
Tradicionalmente, as intervenções em neuropsicologia agregam a reabilitação e habilitação, sendo que, mais
recentemente, incluiu-se entre essas práticas as intervenções precoce-preventivas. Fala-se de reabilitação quando o
objetivo da intervenção é reabilitar ou remediar processos cognitivos que foram prejudicados após lesão cerebral; o
termo habilitação é usado em situações nas quais os déficits cognitivos não são consequência de lesões neurológicas,
mas em geral são associados a alterações do desenvolvimento, como por exemplo, as intervenções dirigidas a crianças
com transtornos do neurodesenvolvimento; por fim, as chamadas intervenções precoce-preventivas promovem
estimulação cognitiva durante períodos precoces do desenvolvimento, visando a promoção de habilidades. Esse último
modelo tem se mostrado muito útil e com largo potencial de aplicação no contexto educacional, o que permite o
delineamento de intervenções baseadas em evidência e de caráter universal, uma vez que podem ser aplicadas em
contexto de sala de aula. Nesse simpósio, reúnem-se três falas que ilustram o potencial das intervenções precocepreventivas fundamentadas na neuropsicologia e sua aplicação na promoção do desenvolvimento infantil. A primeira
palestra apresenta o PIPA - Programa de Intervenção para Promoção de Autorregulação - e alguns resultados de sua
implementação sobre comportamento e índices de stress do próprio professor aplicador do programa. A segunda
palestra também focaliza dados da aplicação do PIPA, porém sobre o desenvolvimento infantil, mais especificamente
sobre ganhos observados na Teoria da Mente das crianças participantes. A terceira palestra apresenta dois programas
de estimulação de funções executivas, o Programa Heróis da Mente e o Flii – uma aventura no espaço, concluindo com
estudos nacionais de aplicabilidade e eficácia dos programas. Em conjunto, os estudos retratam as contribuições
possíveis da neuropsicologia para as intervenções na infância, visando a promoção do desenvolvimento cognitivo.
Ilustram ainda a interlocução desejada e necessária da neuropsicologia com a Educação.
Palavras chave: desenvolvimento infantil; educação; estimulação cognitive
1º Trabalho
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DE AUTORREGULAÇÃO – PIPA: DESENVOLVIMENTO E PRIMEIRAS
EVIDÊNCIAS
Natália Martins Dias (UFSC), Grace Zauza Prado Amorim (FCMSCSP), Camila Barbosa Riccardi Leon (MACKENZIE),
Monalisa Muniz Nascimento (UFSCAR), Alessandra Gotuzo Seabra (MACKENZIE),
Tatiana Pontrelli Mecca (FCMSCSP)
Funções executivas (FE) e autorregulação (AR) são habilidades implicadas no controle cognitivo, comportamental e
emocional. FE tem sido compreendidas como componentes subjacentes e que possibilitam o comportamento
autorregulado. AR, por sua vez, possui componentes comportamentais e emocionais, tendo papel importante no
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funcionamento saudável do indivíduo. Programas de intervenção com foco no desenvolvimento de FE já se mostraram
eficazes, no entanto, não há disponível no Brasil um instrumento específico com foco na estimulação de autorregulação,
particularmente do comportamento e emoções. Esta fala tem como objetivo apresentar o Programa de Intervenção
para Promoção de Autorregulação (PIPA), apresentando seu processo de construção e resultados de sua aplicação no
primeiro estudo brasileiro com o programa, que foi delineado para ser aplicado pelos professores de turmas da
Educação Infantil. As atividades do PIPA foram construídas com base em atividades existentes e literatura da área,
alocadas em módulos a partir de seus objetivos/conteúdos de estimulação. Três juízes avaliaram as atividades em
relação à demanda cognitiva. Ajustes e esclarecimentos de redação foram realizados. A versão final do PIPA ficou
constituída de 6 módulos que abarcam desde o reconhecimento de emoções até estratégias de controle do
comportamento. Em uma primeira aplicação do instrumento, participaram 10 professores e 151 crianças pré-escolares
de 5 anos de idade de duas escolas públicas, divididos em Grupo controle (GC) e experimental (GE). Um dos objetivos,
que é foco desta fala, foi avaliar os efeitos da aplicação do PIPA sobre comportamento, FE e nível de stress do próprio
professor. Os professores foram avaliados no início e fim do ano letivo em uma medida de FE; nos mesmos períodos,
um observador treinado e alheio às condições controle e experimental dos grupos fez observação em todas as salas de
aula para levantar comportamentos dos professores que fossem promotores de FE e AR das crianças; por fim, no início,
meio e final do ano letivo os professores responderam a uma medida de stress. Não foi observado um padrão de ganhos
de FE dos professores do GE diferente daqueles do GC, porém foi possível observar aumento no padrão de
comportamento promotores de FE e AR em sala de aula. As análises também demonstraram redução de sintomas de
estresse do GE ao final do ano enquanto que para o GC houve aumento dos sintomas. Considera-se que os resultados
sejam promissores, pois demonstram um impacto da intervenção em FE e AR em crianças também sobre variáveis do
professor.
2º Trabalho
EFEITOS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DE AUTORREGULAÇÃO (PIPA) EM CONTROLE
INIBITÓRIO E TEORIA DA MENTE: UM ESTUDO PILOTO
Tatiana Pontrelli Mecca (FCMSCSP), Camila Barbosa Riccardi Leon (MACKENZIE),
Alessandra Gotuzo Seabra (MACKENZIE)
Funções executivas (FE) A autorregulação (AR) são habilidades recrutadas durante tarefas, atividades ou interações que
demandam planejamento, direcionamento e modulação de respostas, manutenção de interações sociais e
enfrentamento. Há evidências de que estas habilidades, principalmente o controle inibitório e a autorregulação
emocional estão associadas ao desenvolvimento da Teoria da Mente (TM), capacidade de atribuir estados mentais ao
outro e prever seu comportamento. Destaca-se ainda a importância das intervenções precoce-preventivas destas
habilidades na infância que atuam como promotoras de aspectos considerados fatores de proteção ao
desenvolvimento. No entanto, o acúmulo de conhecimento sobre este impacto é oriundo de pesquisas em países
desenvolvidos e pouco se conhece sofre os efeitos de intervenções em FE e AR em países em desenvolvimento. O
objetivo deste estudo foi investigar os efeitos do Programa de Intervenção para Promoção de Autorregulação (PIPA) em
um estudo piloto, comparando crianças pré-escolares do grupo experimental (GE) e controle (GC) no pré-teste (PRÉ) e
pós-teste (PÓS). Participaram 189 crianças (56% meninos), com idade média de 4,9 anos (DP=0,16) de duas escolas
municipais de educação infantil de São Paulo. Utilizou-se a Escala de Maturidade Mental Colúmbia para avaliação de
inteligência, o Teste de Stroop Semântico para avaliação de FE, bem como o Teste de Teoria da Mente para Crianças
(TMEC). Pais preencheram questionários para informar dados sociodemográficos. Foram conduzidas análises de
covariância (ANCOVA) tendo o grupo (GE x GC) como fator entre sujeitos, o tempo (pré-teste x pós-teste) como fator
intra-sujeitos, as medidas em cada instrumento como variáveis dependentes e a inteligência como covariante. Os
resultados indicaram que não houve efeito da interação momento*grupo sobre desempenhos no TSS. Com relação ao
TMEC, efeito significativo da interação momento*grupo foi observado, com tamanho de efeito considerado pequeno.
No pré-teste, observou-se média maior do GC no TMEC quando comparado ao GE. Porém, após a realização da
intervenção, o GE apresentou média superior no TMEC quando comparado com GC. Todos os resultados se mantiveram
com a covariação da medida de inteligência. Isto indica que estratégias e atividades voltadas para o controle do
comportamento, regulação e compreensão das emoções impactam no desenvolvimento da capacidade de fazer
inferências a respeito da perspectiva, pensamentos e emoções do outro. Estudos futuros são necessários para fortalecer
essas evidências. Trata-se do primeiro estudo de efeito do PIPA, um programa de estimulação precoce-preventiva para
AR e FE, aplicado em contexto educacional e com evidências de impacto no desenvolvimento da ToM em crianças préescolares.

3º Trabalho
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UMA PROPOSTA INTEGRADA PARA ESTIMULAÇÃO DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR
Chrissie ferreira de Carvalho (UFSC), Ana Carolina Lima Neiva Bitencourt (UFBA), Marione Souza Campos (UFBA),
Andrea Figueiredo Bahia (UFBA), José Neander Silva Abreu (UFBA)
São poucas as ações diretivas e sistematizadas para dar suporte aos profissionais e familiares para lidar com as
dificuldades relacionadas as funções executivas (FE) que envolvem manipulação mental, regulação emocional e
autocontrole. Dada a importância dessas habilidades, pesquisadores têm focado no desenvolvimento de programas
para crianças com déficits em FE. Esta fala tem como objetivo apresentar dois programas de estimulação das FE que
podem ser usados de forma complementar tanto no contexto clínico - o Programa Heróis da Mente - , como em casa
pelos pais com o programa - Flii uma Aventura no Espaço. O Programa Heróis da Mente (PHM) foi desenvolvido para
estimular práticas para o desenvolvimento das FE e da autorregulação emocional no contexto escolar por professores,
tendo demonstrado trazer benefícios sobre as FE de crianças que participaram do programa. O PHM envolve o ensino
sistemático de estratégias de planejamento, organização, memória, controle inibitório, reconhecimento de emoções e
autorregulação e foi adaptado para o contexto clínico para ser utilizados por psicólogos e profissionais que trabalhem
com reabilitação cognitiva. O programa de Intervenção para Estimulação de Funções Executivas de Crianças pelos Pais
(Flii uma Aventura no Espaço) tem como foco a estimulação das FE através de ações sincronizadas entre os programas
de Intervenção para treino de FE já realizados em contextos clínicos e atividades realizadas com a mediação parental
em outros ambientes por meio do monitoramento de um psicólogo. Inclui o enredo do personagem Flii que está perdido
no espaço e a criança precisa ajudá-lo a encontrar o caminho de volta para casa realizando as atividades propostas. Os
pais acompanham as atividades feitas pela criança contribuindo para o desenvolvimento das FE requisitadas na rotina
diária. O PHM dispõe de 4 módulos que foram distribuídos ao longo de 13 sessões (3 sessões por módulo e uma sessão
de encerramento), enquanto que o Flii é organizado em 12 sessões presenciais de acompanhamento e 24 atividades
para serem realizadas em casa. Serão apresentados dois estudos de caso: uma criança com TDAH que participou apenas
do PHM e outra criança com TDAH que participou do PHM em conjunto com o Flii uma Aventura no Espaço. Dados
preliminares de crianças que participaram do PHM em conjunto com o Flii, evidenciam que o contexto clínico e o
ambiente externo familiar se complementam promovendo uma generalização dos conteúdos trabalhados e aprendidos
no que tange ao aprimoramento das FE de crianças com déficits em FE.

SIMPOSIO 4 - OPORTUNIDADES E DESAFIOS NA INTEGRAÇÃO DO HEMISFÉRIO SUL-SUL E NORTE-SUL NA PRODUÇÃO
E SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Proponente: Ana Maria Xavier Faraco, UFSC
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
Para melhor compreensão dos fenômenos psicológicos envolvidos no processo do desenvolvimento social e emocional,
e para entender normas e desvios neste processo, pesquisadores têm focado seus estudos em diferentes, porem
interligados, níveis de análises que incluem: aspectos individuais, interacionais e relacionais. No entanto, a intersecção
da cultura no contexto do desenvolvimento, tem sido pouco investigada. Valores e crenças guiam as práticas educativas
e sociais e formam o cerne da cultura. Assim, para entender em que extensão as normas, crenças e valores do ambiente
cultural afetam a interpretação de comportamentos (como aceitáveis/ funcionais, ou não) pesquisadores têm
estabelecido parcerias para estudos interculturais. Essas parcerias promovem o aprofundamento de questões
conceituais relativas aos processos psicológicos relacionando-os ao contexto cultural. Como se estabelecem essas
parcerias interculturais? Quais os desafios metodológicos? O que os estudos têm mostrado? Que avanços trazem para
compreensão do desenvolvimento? Os desafios enfrentados nas áreas de formação profissional, investigação e
aplicação, além de importantes recomendações metodológicas para pesquisas interculturais serão discutidos neste
simpósio internacional com pesquisadoras do Brasil, Chile, Colômbia e Portugal
Psicologia
1º Trabalho
PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO EN COLOMBIA: LOGROS Y DESAFÍOS CONTEMPORÁNEOS
Sonia Carrillo (Universidade de Bogotá, Colômbia)
El área de la psicología del Desarrollo en Colombia ha tenido un crecimiento significativo en las últimas décadas. Los
cambios centrales en ésta área se han dado en tres áreas principales: A nivel de formación (cursos de psicología del
desarrollo de pregrado y postgrado), a nivel de investigación (grupos y líneas de investigación en el área) y a nivel de
aplicación (en programas de intervención y en políticas públicas). El objetivo de esta presentación es documentar los
retos que el área de la psicología del desarrollo ha enfrentado en estos tres campos de acción en Colombia en los últimos
años. Dentro de los retos de formación se presentarán los resultados de una revisión de los programas de psicología del
desarrollo que se imparten en las principales universidades del país. Estos resultados se discutirán en términos de la
conceptualización del desarrollo, los referentes teóricos y las estrategias pedagógicas que se incluyen en los programas;
especial énfasis se hará en el tema de la política pública dentro de los programas de formación de las nuevas
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generaciones de psicólogos. Los desafíos que se han asumido en términos de investigación y aplicación se analizarán
sobre la base de los grupos y líneas de investigación que los profesores, líderes en la psicología del desarrollo, tienen
actualmente en el país. Finalmente, se abordará el tema de la psicología del desarrollo y la política pública; dentro de
éste se presentarán algunas de las políticas públicas actuales relacionadas con el desarrollo humano y se reconocerán
experiencias significativas como el Observatorio de Infancia y el Observatorio de Familia en Colombia.
2º Trabalho
INTEGRAÇÃO SUL-SUL NA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Sílvia Helena Koller (UFRGS)
A pesquisa colaborativa internacional tem o potencial de promover a ciência do desenvolvimento de maneiras
importantes. Quando a ciência básica é realizada apenas em países ocidentais de alta renda, as experiências das crianças
nesses países acabam definindo o que se sabe sobre desenvolvimento. As crianças se adaptam às circunstâncias em que
vivem e para entender completamente o desenvolvimento, a pesquisa deve ser conduzida no intervalo de contextos
culturais em que o desenvolvimento ocorre. Colaborações internacionais, coletando dados em uma ampla variedade de
países e incorporando diversas perspectivas culturais, são essenciais para esse esforço. Este artigo descreve seis
recomendações para pesquisadores que conduzem pesquisas internacionais colaborativas sobre desenvolvimento
infantil. As recomendações abordam questões conceituais e metodológicas (evitando uma perspectiva de déficit,
considerando relações entre idade e desenvolvimento, comparando amostras e medidas) e questões relacionadas aos
próprios pesquisadores (colaborando com estudiosos e membros da comunidade de outras culturas, sendo estratégico
com potenciais colaboradores) e participantes da pesquisa, comunicando-se pessoalmente). A integração entre países
do Sul Global deve ser um tópico de atenção especial nestas recomendações e o simpósio abordará este tema.
3º Trabalho
¿QUE PUEDE CONTRIBUIR NUESTRA INVESTIGACION EN LATINO AMERICA A LA PSICOLOGIA DEL DESARROLLO?
Maria Loreto Martinez Guzman (PUC, Chile)
Because of historical disparities in the development and dissemination of scientific knowledge, research published in
mainstream journals of developmental psychology predominantly focuses on a minority of the world’s population.
Theory and research evidence has been largely built based on North American and European samples. Acknowledging
the role that sociocultural contexts play in shaping development, this presentation discusses opportunities to visibilize
the contribution in knowledge that research in Latin American countries can contribute to advancing the field, and to
enhance the validity of findings for applied purposes.
4º Trabalho
DAS PRÁTICAS EDUCATIVAS FAMILIARES ÀS POLÍTICAS DE APOIO À PARENTALIDADE: O QUE NOS INFORMAM OS
ESTUDOS CULTURAIS?
Ana Maria Tomás de Almeida (Universidade do Minho, Portugal)
A minha apresentação para este simpósio internacional parte da experiência de três estudos culturais e procura
discorrer sobre o argumento de que o contexto familiar nos fornece uma base indispensável para compreender o papel
socializador da cultura através das práticas educativas na família e a importância das políticas de apoio à parentalidade
como medida de mudança social e bem-estar. O primeiro estudo aborda as cognições e as estratégias de mães
portuguesas e iraninas para promover as habilidades de perdoar de crianças pequenas, de idade pré-escolar, em
situações em que sofrem uma agressão dos pares. Os elementos relativos às diferenças culturais, vulgarmente
associadas às sociedades não ocidentalizadas versus ocidentais (Portugal), são discutidos à luz das crenças e práticas
religiosas de forte transmissão cultural, bem como de indicadores relativos ao nível socioeconómico da família e estudos
da mãe. O segundo e o terceiro estudos tratam da implementação e adaptação de dois programas de competências
parentais junto de grupos de pais em Portugal e no Brasil. Os dados reportam aos resultados obtidos junto das mães e
profissionais acerca da satisfação e eficácia destas intervenções. Na discussão destes resultados realçam-se as
implicações das políticas de apoio à parentalidade para a melhoria dos contextos

SIMPÓSIO 05 - JULGAMENTO MORAL: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DO DOMÍNIO SOCIAL
Proponente: Luciana Maria Caetano (IP/USP)
Eixo Temático: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
A Teoria do Domínio Social, fundada pelo psicólogo norte americano Elliot Turiel tem expressivo reconhecimento na
comunidade científica de pesquisas sobre desenvolvimento moral, devido a significativa contribuição de dados
empíricos que construiu ao longo dos quase 50 anos de sua existência, o que pode ser constatado pela presença artigos
sustentados por tal abordagem nos principais periódicos científicos internacionais como, por exemplo, Child
Development. De acordo com a Teoria do Domínio Social, o conhecimento social é construído pelo sujeito no processo
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de interação social que considera, os tipos de interações e a natureza dos eventos que podem eliciar os diferentes tipos
de julgamentos. Desse modo, o Domínio Social é composto por vários domínios, entre eles o Domínio Moral (relativo
as preocupações com o bem-estar e os direitos dos outros), o Domínio Convencional (relativo as normativas que
organizam as diferentes sociedades, bem como os comportamentos definidos socialmente) e o Domínio Pessoal (que
regula as escolhas e preferências de cada pessoa). O presente Simpósio apresenta três pesquisas brasileiras que tiveram
o suporte teórico e metodológico da enunciada teoria. A primeira pesquisa de autoria de Luciana Maria Caetano intitulase Regras de Contexto Familiar na visão de crianças e adolescentes. A segunda pesquisa de autoria de Lara Lucatto e
Raul Aragão Martins apresenta o julgamento e avaliação dos adolescentes sobre os conflitos interpessoais no ambiente
escolar. A terceira participação desse simpósio é de Betânia Alves Veiga Dell`Agli e Adriana De Souza Carreira, com a
pesquisa que apresenta as contribuições da Teoria do Domínio Social para compreender o preconceito na criança.
Palavras-chave: Julgamento Moral, Teoria do Domínio Social, Desenvolvimento
1º Trabalho
REGRAS DE CONTEXTO FAMILIAR NA VISÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Luciana Maria Caetano (IP/USP)
O objetivo principal dessa pesquisa foi investigar os critérios de julgamento das crianças sobre as regras da vida familiar.
Tendo como principal referencial teórico a Teoria do Domínio Social de Elliot Turiel, a pesquisa investigou critérios de
julgamentos como alterabilidade, generabilidade e justificativa de respostas sobre regras do contexto familiar que
foram apresentadas pelos participantes. Logo, a pesquisa também apresentou além dos julgamentos, um levantamento
dos tipos de regras anunciadas por crianças e adolescentes, por eles vivenciadas no âmbito do contexto privado, bem
como os tipos de punições por eles vivenciadas, quando do descumprimento das mesmas. Participaram do estudo 316
crianças de ambos os sexos (55,6% sexo masculino), com idade entre 6 a 19 anos (M=12,2; DP=3,667), distribuídos em
5 grupos etários: grupo 1 (6, 7, 8 anos), Grupo 2 (9, 10, 11 anos), grupo 3 (12, 13, 14 anos), grupo 4 (15, 16, 17 anos) e
grupo 5 (18 e 19 anos), de escolas públicas da Grande São Paulo/SP. Os participantes foram convidados a dizer o que
era regra e darem um exemplo de regra da sua casa. Respondiam se achavam que a regra era certa ou errada e porquê.
Outras questões diziam respeito as punições atreladas ao descumprimento da regra, a generabilidade e alterabilidade
da regra e as respectivas justificativas para cada uma das respostas. Os dados foram analisados qualitativa e
quantitativamente. Os resultados mostraram que 39% das regras dizem respeito as questões de organização e limpeza
do ambiente, 29,2% das regras regulam as relações interpessoais e esse percentual pode ser acrescido de mais 4,8%
que são regras que proíbem a agressão física. As regras de obediência à autoridade somam 16,8% das respostas. Com
relação as justificativas para as regras, 38,25% das justificativas são de domínio convencional, 26,9 % são de domínio
moral, 7,6 % são de domínio prudencial, 5,1% são de domínio pessoal e 17,1 % são justificativas pragmáticas. Os
participantes relataram várias punições quando do descumprimento destas regras apresentadas: castigo (que inclui
ficar sem usar tablete e ou celular, entre outros); repreensão verbal (“minha mãe me dará bronca", “vou levar sermão”,
“meu pai vai ficar muito bravo comigo") e consequência direta ("a casa vai ficar suja”, “vou ter sono na aula"). Outra
punição que ainda apareceu no contexto familiar foi a punição física ("minha mãe me bate", "eu apanho”, "brigas e
chineladas"), mas é mais presente entre as crianças mais novas. A análise das questões atreladas à possibilidade ou não
de generalizar a regra, bem como à possibilidade ou não de alterabilidade da regra foram analisadas apenas nos 85
casos de nossa amostra, nos quais as regras e suas justificativas foram caracterizadas como de domínio moral, pois,
esses critérios são critérios estabelecidos (Turiel, 1983; Smetana, 2006) para a definição do domínio moral. Dentro
desses 85 participantes que atenderam a condição anteriormente explicada 41 eram do sexo masculino e 43 de sexo
feminino. Nossos dados nos permitem compreender como as crianças lidam com as regras tão comuns e necessárias ao
seu desenvolvimento.
2º Trabalho
O JULGAMENTO E AVALIAÇÃO DOS ADOLESCENTES SOBRE OS CONFLITOS INTERPESSOAIS NO AMBIENTE ESCOLAR
Raul Aragão Martins (UNESP), Lara Cucolicchio Lucatto (UNESP)
Este trabalho é baseado na teoria dos domínios sociais de E. Turiel e se constitui parte de um estudo qualitativo e
quantitativo, que teve como objetivos investigar os julgamentos e avaliações dos adolescentes sobre os conflitos
interpessoais no ambiente escolar. Teve, ainda, como objetivo, comparar essas mesmas variáveis entre os alunos do
primeiro e do terceiro ano do Ensino Médio, assim como entre os gêneros. A amostra foi constituída por 137 alunos de
uma escola estadual do interior paulista, escolhida por conveniência. Inicialmente foram realizadas sessões de
observação assistemática da rotina escolar sobre situações causadoras de conflitos como forma de contribuir na
construção do instrumento de investigação, que resultaram em quatro histórias representativas dos conflitos
observados. Para avaliar como os alunos julgavam e avaliavam a atitude dos protagonistas das histórias-estímulo foram
realizadas entrevistas com os participantes. As respostas às questões abertas foram categorizadas e cruzadas com as
variáveis ano escolar e sexo. Para a análise quantitativa foram descritas as frequências absolutas e relativas das variáveis
e realizadas comparações entre elas com a utilização do teste do Qui-Quadrado, com exceção da questão 3, que foi
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avaliada com a análise de variância. Os resultados mostram que a atitude dos protagonistas nas quatro histórias: a do
“Ignorante”, a do “Apelido”, a da “Cópia do trabalho” e a do “Cumprimento”, foram consideradas erradas pelos jovens.
Quanto às categorias de justificação, as justificativas formaram um conjunto de sete categorias: dano, justiça, direitos
(domínio moral); costume/expectativa (domínio convencional); escolha pessoal (domínio pessoal); prudência
(prudência); multifacetado. A partir das análises evidenciou-se dois aspectos nesse trabalho; quase inexistência de
diferença de julgamento por gênero na pesquisa e a quase inexistência de diferença de julgamento por ano escolar. Os
resultados mostraram o potencial da teoria de domínios sociais para a compreensão dos conflitos entre alunos do
Ensino Médio, conhecimento este que pode colaborar na educação sociomoral destes adolescentes.
3º Trabalho
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DOS DOMÍNIOS SOCIAIS PARA COMPREENDER O PRECONCEITO NA CRIANÇA
Betânia Alves Veiga Dell Agli (UNIFAE), Adriana de Souza Carreira (UNIFAE)
A inclusão escolar sempre se constituiu em desafios para a educação e nas últimas décadas ganha relevância a partir
das novas diretrizes educacionais. Com isso, nos deparamos com o desafio do preconceito, uma vez que muitas crianças
e adolescentes se deparam com a exclusão em seu cotidiano escolar. A Teoria do Domínio Social (TDS) traz contribuições
importantes para pensar esta temática ao compreender que as escolhas humanas são realizadas a partir de domínios.
Turiel distingue três domínios, o pessoal, o convencional e o moral, que se desenvolvem paralelamente, desde a
infância. O domínio convencional refere-se às regras sociais arbitrárias. O domínio pessoal é aquele em que a escolha
não tem implicações sociais nem morais e o domínio moral refere-se aos preceitos morais propriamente ditos, isto é,
tudo que implica o bem ou o mal da outra pessoa. Os estudos sobre os domínios têm demonstrado que atos do domínio
moral são julgados como transgressões mais graves do que os do domínio convencional. No que se refere ao preconceito
os estudos confirmam que a identificação com toda a humanidade é mais do que a ausência do preconceito e suas
raízes, uma vez que antecede a preocupação com o sofrimento alheio e seus direitos, dando importância à vida em
grupo e fora do grupo, portanto implica o domínio moral. O presente estudo teve como objetivo verificar como crianças
de diferentes idades compreendem a exclusão. Participaram deste estudo 90 escolares com idades de 6, 10 e 14 anos
(M=10 anos e DP=3,28), distribuídos igualmente entre os sexos, estudantes de escolas públicas. Foram utilizados três
instrumentos: uma entrevista semiestruturada com quatro hipotéticas situações nas quais o protagonista escolhe ou
não incluir uma criança com autismo em diferentes contextos sociais como sala de aula, festa de aniversário, jogo de
bola e brincadeira em casa; a Escala de Empatia para Crianças e Adolescentes (EECA) e Role-taking task (RTT). As
situações hipotéticas foram avaliadas quanto à aceitação, aos domínios moral, pessoal, convencional e à complexidade
das justificativas. Os resultados demonstraram predomínio de respostas “aceitável a inclusão” em todas as situações
hipotéticas. Houve predomínio do domínio pessoal (60%) e a maioria deu apenas uma justificativa/complexidade (n=66;
73%). A complexidade, o RTT e a EECA foram analisadas quanto à idade e ao sexo pelo teste ANOVA. Foi observada
diferença significativa entre as idades de 6 e 14 anos nas quatro situações hipotéticas, RTT e EECA. Não houve diferença
entre as idades de 6 e 10 anos de idade. Houve correlação do RTT com idade (p0,01) e situações hipotéticas, exceto com
brincadeira em casa cuja correlação foi apenas com empatia (p0,05). Verificamos que as crianças avaliadas não aceitam
o preconceito, mas o colocam como dimensões do âmbito pessoal e não moral. O preconceito, a discriminação interfere
com a estima de si podendo gerar problemas de saúde mental como depressão, ansiedade e sentimento de menos
valia. É preciso conhecer como as crianças pensam sobre o preconceito se de quisermos promover sociedades pacíficas,
inclusivas e garantir a justiça para todos.

SIMPÓSIO 06 - ADAPTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO BASEADOS EM EVIDÊNCIA: DESAFIOS E
PERSPECTIVAS
Proponente: Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
Enquanto avança no Brasil uma agenda voltada para a avaliação de programas baseados em evidências ou seja,
programas bem desenvolvidos e avaliados, vale questionar não apenas as possibilidades de disseminação dos
programas em si, mas principalmente as boas práticas para a adaptação, desenvolvimento e avaliação de tais
intervenções. Neste simpósio abordaremos programas em temas diversos, destacando vários desafios e oportunidades
para a considerar no processo de desenvolvimento e avaliação de programas. São apresentadas quatro programas
baseados em evidências. Os dois artigos iniciais abordam programas direcionados a melhoria da qualidade de interações
familiares entre famílias em situação de vulnerabilidade social. No primeiro, são apresentados resultados de avaliação
de qualidade da implementação - engajamento, adaptação e contexto - do Programa Famílias Fortes (PFF), voltado para
a promoção de vínculos familiares, estilo parental autoritativo e habilidades de vida em adolescentes e famílias usuárias
de serviços de proteção social básica. O segundo estudo descreve resultados da implementação do Programa ACT para
Educar Crianças em Ambientes Seguros, um programa de prevenção aos maus tratos contra crianças que enfatiza a
promoção de práticas parentais não-violentas para a educação de filhos. No terceiro artigo são apresentados resultados
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da avaliação do Programa Elos: Construindo Coletivos, que resulta da adaptação cultural do programa de prevenção em
saúde mental infantil Good Behavior Game (GBG), que consiste em um método para a gestão de comportamento em
ambientes escolares. No quarto trabalho são apresentados resultados preliminares da adaptação de recursos do
Programa WITS, voltado para a redução da violência escolar e melhoria de saúde mental de crianças por meio da
promoção da responsabilidade social. Na discussão abordamos desafios em processos de adaptação, avaliação e
disseminação de programas baseados em evidências, com destaque para a disseminação de boas práticas em tais
processos.
Palavras-chave: avaliação de programas; programas baseados em evidências; prevenção
1°Trabalho
PROGRAMA ACT COM PAIS EM UMA COMUNIDADE DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL
Gabriela Reyes (UFPR)
A violência durante a infância é uma temática cada vez mais presente na nossa sociedade, quando uma criança vivencia
ou sofre algum tipo de violência, pode ter prejuízos durante o seu desenvolvimento. Crianças que passam por estas
violências tem maior risco para doenças mentais, problemas de aprendizagem, dependência química, gravidez precoce,
ingresso na vida criminal e até doenças metabólicas como diabetes e obesidade. O Programa ACT oferece alternativas
educativas não-violentas para adultos cuidadores de crianças de até 8 anos é desenvolvido em 9 sessões semanais de
duas horas de duração com o intuito de oferecer alternativas não-violentas para a educação dos filhos e comportamento
pacífico de forma geral, segundo quatro eixos principais: manejo da raiva, resolução de conflitos sociais, disciplina e
impacto da mídia. Iniciaram a intervenção 20 cuidadores, dos quais apenas 4 cuidadores a finalizaram, sendo três mães
e um pai, a média de idade foi de 29,63 anos (DP = 6,79); a renda média de um salário mínimo e meio, com relação a
escolaridade apenas o pai tinha ensino superior, já as mães todas tinha cursado até o ensino médio. A intervenção foi
realizada em sala cedida pelo centro de educação infantil localizado em um bairro de alta vulnerabilidade social, onde
os filhos dos participantes estavam matriculados em horário integral. Os resultados relacionados aos quatro eixos
apresentaram aumentos nos escores em todos os participantes antes e depois da intervenção, sendo que o eixo sobre
desenvolvimento infantil foi o mais significativo. No que diz respeito a avaliação do programa os pais apontaram que os
componentes que os ajudaram a aprender os assuntos abordados estavam relacionados com a explicação dos
facilitadores e as tarefas de casa realizadas após as sessões de intervenção. Com relação ao que foi mais produtivo do
programa, descreveram que aprender coisas novas e aumentar a rede de amigos foi importante para exercer a sua
função de pais. Desta forma o programa ACT mostra-se como uma possibilidade viável de intervenção de baixo custo e
que apresenta resultados eficientes mesmo em comunidades vulneráveis, embora ainda que a questão da aderência
seja uma dificuldade a mesma pode ser explicada pela quantidade de estressores que as famílias enfrentam no dia a dia
como a falta de emprego, criminalidade no bairro, falta de rede de apoio, problemas com drogas entre outros. Sendo
assim, é necessário a continuidade de programas de prevenção de todos os tipos de violência e principalmente aqueles
relacionados a maus tratos infantis.
2º Trabalho
AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE VÍNCULOS FAMILIARES
Sheila Giardini Murta (UNB)
Avaliações de processo de intervenções podem elucidar o contexto, a implementação e os mecanismos de mudança
associados a diferentes padrões de resultados. Este estudo almejou avaliar a qualidade da implementação do Programa
Famílias Fortes (PFF), uma intervenção para promoção de vínculos familiares, estilo parental autoritativo e habilidades
de vida em adolescentes e famílias usuárias de serviços de proteção social básica. O PFF compreende 7 sessões, das
quais participam pais e filhos, e foi utilizado como estratégia da Política Nacional de Drogas, tendo alcançado 12 estados
das cinco regiões brasileiras, entre os anos de 2013 e 2017. Especificamente, este estudo examinou três critérios da
qualidade da implementação – engajamento, adaptação e contexto – em quatro estados do nordeste brasileiro: CE, PE,
RN e SE. Observações diretas foram feitas por duplas de pesquisadores em 13 grupos de intervenção para avaliação de
engajamento, definido como comportamentos reveladores de interesse, confiança, apoio social, satisfação,
transferência para a vida, mudança e desengajamento. Entrevistas semi-estruturadas foram feitas com 42 facilitadores
de grupos para avaliação de adaptação cultural. Entrevistas individuais e coletivas foram feitas com 26 gestores
(supervisores, articuladores e formadores) para avaliação de barreiras e facilitadores da implementação. Os resultados
mostraram menor ocorrência de desengajamento e maior ocorrência de comportamentos indicadores de engajamento.
Comportamentos de transferência para a vida e mudança manifestaram-se a partir da terceira sessão de intervenção e
foram mais comuns nas sessões de pais e famílias do que nas sessões de adolescentes. Os dados sobre adaptação
evidenciaram que a grande maioria dos respondentes indicaram não ter feito qualquer tipo de acréscimo na intervenção
(83.3%), enquanto 50% responderam ter eliminado atividades, principalmente em razão da falta de tempo (31,6%).
Adaptações foram feitas por 73.2% dos entrevistados, tendo sido a mais comum delas relacionada à estrutura superficial
da intervenção (32%). Sugestões foram dadas por 58,94% dos entrevistados para melhorar o sistema de suporte e
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sistema de oferta da intervenção, assim como adequações na intervenção propriamente dita, para customizá-la ao
contexto socioeconômico e educacional do público-alvo. Destaque foi dado pelos participantes ao contexto político, aos
agentes de implementação e às estratégias de implementação como as dimensões mais influentes na implementação
do PFF, ora facilitando ora prejudicando o processo de implementação. Por outro lado, os contextos geográfico,
sociocultural, socioeconômico e o processo de implementação foram apontados com menor frequência. Conclui-se que
os níveis de engajamento revelam boa aceitabilidade do PFF por parte dos usuários; o contexto político foi forte
determinante da qualidade da implementação; e incompatibilidades entre a intervenção e o contexto educacional e
socioeconômico dos participantes motivaram adaptações. Recomenda-se o mapeamento de barreiras e facilitadores
contextuais para a indução de implementações com potencial mais elevado de sucesso e nova onda de adaptação
cultural do PFF, conduzida de modo participativo, por meio da composição de comitês mistos, com gestores,
pesquisadores, facilitadores e usuários.
3ºTrabalho
PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL: EVIDÊNCIAS DE UM PROGRAMA EM PROCESSO DE ADAPTAÇÃO
CULTURAL PARA O BRASIL
Daniela Ribeiro Schneider (UFSC)
Muitos problemas graves que ocorrem na idade adulta, como dificuldades emocionais, comportamentos antissociais,
abuso de substâncias, têm suas origens em aprendizados que começam cedo na vida, estabelecendo uma clara
correlação com as vulnerabilidades na infância, inscritas nos processos desenvolvimentais. Daí a importância da
implementação de programas de prevenção, que quanto mais cedo aplicados mais efetivo se tornam. O Programa Elos:
Construindo Coletivos resulta da adaptação cultural do programa de prevenção em saúde mental infantil, norte
americano, Good Behavior Game (GBG), que traz evidências comprovadas na diminuição de comportamentos
agressivos, disruptivos, e outras condições psicossociais. O Elos é destinado a crianças de 6 a 10 anos, implementado
no ensino fundamental I em escolas públicas brasileiras, por professores que são treinados para a tarefa e que recebem
apoio de multiplicadores locais. O programa não traz conteúdo preventivo específico, traduzindo-se em um método
pedagógico de gestão da sala de aula. Esta apresentação objetiva discutir a avaliação da eficácia do Programa Elos em
sua implementação em 2016. O delineamento do estudo foi longitudinal e quasi-experimental. Participaram 16 escolas
públicas, sendo onze em São Paulo e cinco em São Bernardo do Campo, selecionadas 40 turmas experimentais e 40
controles. O instrumento foi o MINE (Mapeamento das Interações do Educando), adaptado do TOCA-R (Teacher
Observation of Classroom Child Adaptation), com estudo psicométrico desenvolvido em 2014. Foi aplicado com os
professores, que responderam on line seus 25 itens sobre cada um de seus educandos, antes de iniciar o programa e ao
seu término. Por fim, foi possível parear, entre os dois momentos, 1731 estudantes, sendo 941 no braço intervenção e
790 das turmas controle, em 67 turmas. A distribuição do perfil dos participantes foi comparada empregando-se o teste
de Qui-Quadrado. As consistências internas entre os itens de cada componente foram avaliadas via coeficiente Alpha
de Cronbach. As comparações de médias dos escores foi realizada utilizando-se o teste t de Student para amostras
independentes. Para se verificar o efeito do programa foram empregados modelos de Equações de Estimação
Generalizadas. A distribuição das idades e sexos foi equitativa entre grupo experimental e controle, com variação entre
7 e 11 anos, sendo a idade média de 8,53 anos, tendo a distribuição do sexo com a presença um pouco maior de meninos
(51,3%). No grupo experimental notou-se uma redução de 3,05 (p=0,004) maior em comportamentos agressivos em
relação ao grupo controle e de 3,71 (p<0,001) em comportamentos disruptivos. Já para as meninas não se observaram
variações em ambos os grupos ao longo do tempo para os dois tipos de comportamento. Portanto, os resultados foram
moderados pela questão do sexo, já que se mostrou eficaz para diminuir agressividade e disruptividade em meninos,
porém, foi inócuo para as meninas. Destaca-se que os meninos tiveram taxas mais elevadas de comportamento
agressivo e disruptivo no momento inicial, apresentando maior condição de risco para comportamentos antissociais,
havendo indícios claros que foram os que mais se beneficiaram com a intervenção. Os resultados obtidos comportaramse de forma similar em sua eficácia a outros estudos internacionais.
4º Trabalho
ADAPTAÇÃO CULTURAL DE UM PROGRAMA DE PREVENÇÃO DA VITIMIZAÇÃO ENTRE PARES: PRIMEIROS PASSOS
Josafá Moreira da Cunha (UFPR), Jonathan Santo (Universidade de Nebraska, EUA)
Nos últimos vinte anos, o Brasil experimentou avanços significativos na garantia de universalização do acesso ao ensino.
No entanto, episódios recentes como tiroteios em escolas destacam como escolas brasileiras carecem de práticas
educacionais baseadas em evidências que promovam ambientes educacionais seguros e acolhedores. Estamos
trabalhando para entender como a versão brasileira do programa canadense WITS, denominada DIGA no Brasil,
projetada para promover a responsabilidade social e reduzir a vitimização entre pares e melhorar a saúde mental de
crianças. Este artigo inclui dados de dois estudos do processo de adaptação de recursos para o programa. O primeiro
estudo incluiu 51 salas de aula do ensino fundamental de 11 escolas no Paraná. incluindo 1154 alunos (média de idade
= 9,11; dp = 1,08), com 53,2% de meninos. Três avaliações foram realizadas ao longo do ano letivo, incluindo medidas
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de clima escolar e vitimização entre pares. As salas de aula foram divididas em três condições: (A) intervenção entre T1
e T2, (B) intervenção entre T2 e T3 e (C) sem intervenção. A modelagem multinível em três níveis foi utilizada para
examinar mudanças na trajetória da vitimização entre pares, medida ao longo do tempo e aninhada em indivíduos, eles
próprios aninhados dentro das turmas. Os resultados mostraram efeitos pequenos, mas significativos. Controlando por
qualquer mudança "normal" na vitimização entre pares ao longo do tempo, houve uma diminuição significativa na
vitimização dos pares após a intervenção. Mais importante, o efeito da intervenção estava associado ao momento da
intervenção, com melhores resultados em turmas em que professores receberam a intervenção no início do ano letivo.
Após este primeiro estudo foi realizada avaliação em 110 escolas de cinco municípios uma avaliação de necessidade,
envolvendo 22.385 alunos, incluindo dados sobre clima escolar e desenvolvimento socioemocional. Para fomentar o
envolvimento das escolas participantes nesta etapa, foram produzidos relatórios descritivos para a disseminação dos
dados, e sessões análise dos resultados com representantes de cada escola. A análise dos planos de ação desenvolvidos
pelos educadores envolvidos revelou que muitos ainda enfrentam desafios para implementar seus programas
educacionais básicos, que limitam sua capacidade de participar de programas como o DIGA. Em conjunto, esses estudos
apoiam o potencial do programa DIGA para reduzir a vitimização entre pares. A discussão se concentra nos desafios
para engajar a comunidade escolar em geral na adaptação e desenvolvimento de programas.

SIMPÓSIOS 07- GÊNEROS E SEXUALIDADES EM NARRATIVAS DE/SOBRE INFÂNCIAS E JUVENTUDES
Leonardo Lemos de Souza (UNESP)
Eixo Temático: Gênero e sexualidade
A presente proposta parte de questionamentos acerca das experiências de crianças e jovens sobre suas sexualidades e
gêneros. Estes surgem, principalmente, diante das políticas que gestam banimento das diversidades sexuais e de
gênero, no sentido de promover explicações lineares dirigidas a um telos heteronormativo sobre os desejos e os corpos
das pessoas ao longo da vida. Tais políticas produzem as ideias recorrentes da criança sem sexualidade e do adolescente
ou jovem como pessoas cuja sexualidade é assumida como um risco, de que as expressões de gênero dissidentes da
norma são provisórias ou que existe a possibilidade de corrigir o desvio da não correspondência sexo-gênero-desejo.
Disputam com esses discursos as interrogações constantes de crianças e jovens a partir de suas experiências sobre esses
aspectos da vida, implicando na recusa de identidades rígidas, na inventividade e na coragem de produzirem resistências
às normatividades impostas sobre seus corpos e desejos, circunscritas no campo da psicologia do desenvolvimento, que
se sustenta no estatuto autocentrado de narrativas científicas sobre a vida humana. Desse modo, as pesquisas
apresentadas têm em comum a leitura crítica das noções de identidade e teleologia como bases epistemológicas do
desenvolvimento humano, bem como análises de narrativas científicas, literárias, midiáticas e autobiográficas sobre
sexualidades e gêneros na infância e na adolescência/juventude. Buscamos, nessas investigações, tensionar a questão
etária e os modelos de relações entre natureza e cultura e o conceito de individuação, contidos nessas narrativas a
partir dos estudos interseccionais feministas e queer em diálogos com a Psicologia. Nessas perspectivas, há um
questionamento das epistemes que atestam binarismos e determinismos nas explicações das expressões de gêneros e
sexualidades. Diante de um modelo que borra fronteiras, perde força o argumento do aparato exclusivamente biológico
dos gêneros e das sexualidades, que gera uma matricialidade na forma como estes devem se expressar ao reiterar a
trajetória naturalizada de uma heteronormatividade. Assim, propomos a problematização dos modelos de
compreensão das mudanças nas vidas de crianças e jovens, baseados na regularidade e linearidade recomendados
particularmente por uma Psicologia do Desenvolvimento Humano. Isto porque as fronteiras entre natureza (biológico)
e a cultura, delgadas e porosas, propostas por epistemes críticas, têm efeitos que incorporam desvios de rota, as
composições singulares nas experiências com os gêneros e as sexualidades. Talvez possamos traçar um caminho possível
para tentar responder à questão inicial da pesquisa, seja pela via da produção de uma ética que contemple o
questionamento dos efeitos das epistemes gestadas pelas políticas de gêneros e sexualidades, seja pela via das estéticas
de existências, em que corpos e experiências infantis e juvenis, em narrativas de si, tragam uma poiésis da vida, pondo
em questão as noções de infância, juventude, sujeito e vida, gestadas pela ontologia do desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Gêneros; sexualidades; psicologia do desenvolvimento
1º Trabalho
EPISTEMES FEMINISTAS NA PRODUÇÃO DA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO: O GÊNERO COMO DISPOSITIVO DE
PROBLEMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE MUDANÇA
Leonardo Lemos de Souza (UNESP)
Este trabalho busca mapear e analisar o conceito de gênero na produção da Psicologia do Desenvolvimento,
considerando as contribuições dos estudos feministas neste campo. Para tanto, parte de um desenho de pesquisa que
se distribui em dois eixos. O primeiro procurou analisar as influências feministas na produção brasileira da Psicologia do
Desenvolvimento. Para isso, foram analisados os artigos de periódicos brasileiros e de teses da área de psicologia e,
especialmente, da área de Psicologia do Desenvolvimento a partir do cruzamento de descritores como gênero e

24

sexualidade e com os referentes a marcadores etários (criança, jovem, infância, juventude, adolescência). Num segundo
momento, levantamos e analisamos os livros (manuais e introdutórios) utilizados nas disciplinas que se referem à
Psicologia do Desenvolvimento de cursos de psicologia no Brasil de universidades públicas. A partir de consulta on-line
e/ou direta com estas instituições, levantamos o rol de disciplinas e aquelas que se propõe a tratar dos processos de
mudança ao longo da vida. Foram elencadas as obras mais citadas, em estilo de manual/introdução e aquelas específicas
sobre o tema de gêneros e sexualidades. Buscamos identificar, como gênero e sexualidade são referendados e
conceituados pelas autorias, suas relações com os processos de mudança, sua incorporação ou não de autorias
feministas. Até o momento foram analisados os principais livros introdutórios que aludem a uma referência em que
gênero é uma categoria social a partir da adolescência, mas na infância ainda é bastante articulado com os processos
biológicos indicando uma dicotomia das relações entre natureza cultura e significada a partir a partir da
cisheteronormatividade. Na produção de pesquisa no Brasil, existem produções que atualizam essa discussão
incorporando autorias feministas nas pesquisas em que o gênero é o foco principal de estudo. Entretanto, quando ele
é tratado como uma categoria de diferenciação de grupos analisados, não há menção sobre como o gênero é atribuído,
deixando lacunas se crianças e jovens participam da nomeação do seu próprio gênero no processo de pesquisa. Os
dados apontam, até o momento, a necessidade de discussão sobre o tema gêneros e sexualidades nas pesquisas com
crianças e jovens, indicando a possibilidade de alianças na produção de outros modos de saber/fazer pesquisa em
psicologia, assumindo perspectivas políticas e éticas que se aproximam de demandas referendadas também pelos
marcadores etários.
2º Trabalho
VIDAS EM DISSONÂNCIA: NARRATIVAS DE INFÂNCIA NA CONTRAMÃO DO DESENVOLVIMENTO E DA INOCÊNCIA
Raquel Gonçalves Salgado (UFMT)
O objetivo deste trabalho é interrogar os regimes de inteligibilidade da vida, produzidos no campo da psicologia do
desenvolvimento, pelo viés de memórias de infâncias dissidentes. Pelo viés da crítica feminista e partindo de uma
abordagem do gênero atravessada por outros marcadores sociais, como sexualidade, raça, classe social e idade, são
discutidas outras possibilidades de olhar/compreender a infância, assumida como experiência social, que contestam a
sua colonização pela ideia de desenvolvimento como progresso a um ideal normativo e pelo binômio infância-inocência.
Assumimos como um dos pontos de apoio da discussão epistemológica em tela as coletâneas: Chonguitas:
masculinidades de niñas, organizada por valeria flores e fabi tron, e Mariconcitos: feminidades de niños, placeres de
infancia, organizada por Juan Manuel Burgos e Emmanuel Theumer. Ambas são compostas por narrativas dissidentes
de infâncias que vão na contramão de trajetórias de vida pautadas na coerência sexo-gênero e de experiências que
reiteram modelos normativos de masculinidade e feminilidade. Como fundamentação teórica, são produzidas
interlocuções com: Michel Foucault, para a compreensão do corpo e da sexualidade numa dimensão discursiva e como
dispositivos de poder, bem como para pensar cenas de corpos infantis como artes de existência; Walter Benjamin, para
compreender a infância como memória e experiência e como referência para a construção de uma crítica à história
como progresso; Erica Burman, para compreender e olhar para a infância pelo viés da contestação de sua colonização
pelo discurso do progresso para o alcance de um ideal normativo e de seu predomínio como uma forte ideologia do
Estado-nação; Judith Butler, para pôr em xeque a noção de identidade, pautada na ideia do “eu autônomo”, pelo viés
da compreensão das narrativas de si em contraste com a ideia de uma identidade coesa e estável, bem como
compreender o gênero em seus efeitos performativos; e Donna Haraway, para lançar questões que contestam e
desmontam pilares estruturais do pensamento moderno, como a relação entre natureza e cultura e a noção de sujeito
autocentrado. Ressalta-se que as narrativas chongas e mariconas se reportam a memórias de infâncias que põem a ver
como corpos de crianças vivem, por dentro das relações com os objetos, com as cores, com as imagens, com as pessoas,
com outros corpos, as marcas da heteronormatividade como o modelo de eficiência e o telos do desenvolvimento. Essas
histórias narram infâncias que recompõem mundos, nos seus devires-com os outros, muitas vezes, em combinações
com o estranho e com o abjeto.
3º Trabalho
A VISIBILIDADE DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA ATRAVÉS DA SEXUALIDADE: USOS SENSACIONALISTAS PELA MÍDIA
JORNALÍSTICA
Carmem Lúcia Sussel Mariano (UFMT)
Partindo do pressuposto de que os discursos são constitutivos e constituídos nos diferentes modos de estruturação das
práticas sociais, esta investigação sistematizou pesquisas que buscaram identificar os padrões de publicização, as
retóricas e repertórios discursivos empregados na veiculação de matérias jornalísticas sobre temáticas associadas à
sexualidade de crianças e adolescentes para apreender que sentidos estão sendo construídos e quais os usos desses
temas pela mídia. Foram selecionadas 5 pesquisas que abordaram as seguintes temáticas na mídia jornalística:
“prostituição infanto-juvenil”; “gravidez na adolescência”; “aborto voluntário na adolescência”; “abuso sexual infantil e
pedofilia”, todas orientadas pelo método da Hermenêutica de Profundidade proposto por John B. Thompson. A
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sistematização das pesquisas indicam que a mídia jornalística tem privilegiado: o sensacionalismo e a espetacularização
na abordagem desses temas, com conteúdos pouco informativos e o uso de uma retórica que busca exacerbar a
dramaticidade dos temas por meio da apresentação de estimativas catastróficas dos fenômenos abordados, sem
fundamentação em bases empíricas ou em fontes confiáveis; abordagem dos temas via situações extremas e inusitadas.
Na abordagem ao tema da “gravidez na adolescência” os/as adolescentes foram retratados como “irresponsáveis” e a
adolescência foi desabonada como uma etapa legítima para o exercício da sexualidade e da maternidade. No
tratamento ao tema do “abuso sexual infantil” foi privilegiado o uso da expressão “pedofilia”, termo este que se reveste
de maior sensacionalismo e possibilita a espetacularização, ganhando o sentido de que todo e qualquer abuso sexual
contra crianças e adolescentes tem correlação com a pedofilia, portanto, circunscrevendo os abusadores de crianças no
campo da patologia, da natureza, da perversão, o que acaba por desfocar o abuso sexual contra crianças e adolescentes
de sua dimensão de fenômeno cultural. Da análise dessas pesquisas depreende-se que a sexualidade de crianças e
adolescentes abordada preferencialmente pelo viés negativo, do abuso, da violência, da exploração, ou da
“irresponsabilidade” imputada a adolescentes, pode dificultar o debate sensato sobre os direitos sexuais e reprodutivos,
pois produzem e reproduzem uma concepção da infância e adolescência como inscritas na necessidade de proteção, de
tutela, antes que de direitos. Pode, também, obstaculizar que crianças e adolescentes sejam considerados como atores
sociais em relação a suas vidas sexuais e reprodutivas, justificando medidas de exacerbação do controle sobre a
sexualidade de adolescentes, tanto no plano das relações interpessoais como no da elaboração de políticas públicas,
contribuindo para manter a posição de subordinação da infância e da adolescência no contexto das relações etárias

SIMPÓSIO 08- DESAFIOS ATUAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO NO CENÁRIO NACIONAL E INTERNACIONAL
Proponente: Mauro Luís Vieira (UFSC)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A presente proposta tem como objetivo discutir os desafios atuais da Associação Brasileira de Psicologia do
Desenvolvimento (ABPD) e também pensar em estratégias de atuação para os próximos anos. Para tanto, foram
convidados dois ex-presidentes da associação e o atual presidente. A professora Silvia Koller (UFRGS) foi presidente na
gestão 2000-2002. O Prof. Fernando Pontes (UFPA) esteva à frente da ABPD no período de 2014-2016 e, por fim, o prof.
Mauro Vieira na gestão 2016-2018 e reeleito para o biênio 2018-2020. Cada um à sua maneira irá apresentar reflexões
e sua visão sobre qual é o papel da associação no momento atual e para os próximos anos. Na primeira apresentação,
o prof. Mauro, em função da sua condição de estar à frente da ABPD por dois mandatos, apresentará os desafios de
gerenciar uma entidade científica. Além disso, também irá apontar estratégias que possam fortalecer a entidade para
os próximos anos. Logo em seguida o prof. Fernando Pontes, que também participou recentemente do Comitê Assessor
do CNPq, apresentará reflexões sobre o atual cenário de crise e obscurantismo e o papel científico, social e político de
entidades como a ABPD e que passa pelos valores éticos e sociais. Por fim, a profa. Silvia Koller, em função de sua
trajetória consistente de parceiras internacionais, traz reflexões sobre o cenário da produção do conhecimento
científico mundial. Mas também nos convida a ocupar um protagonismo de fato no cenário internacional em função da
valorização crescente de estudos interculturais. Portanto, levando-se em consideração as experiências dos palestrantes,
entende-se que esse simpósio será uma oportunidade ímpar para se pensar sobre os desafios da ABPD no momento
atual. Além disso, também poderemos pensar em estratégias efetivas para que nossa entidade ocupe um lugar de
destaque no cenário nacional e internacional.
Palavras-chave: Entidade Científica; Socialização do conhecimento; Intercâmbio
1º Trabalho
RELEVÂNCIA DE UMA ENTIDADE CIENTÍFICA PARA A INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DA PSICOLOGIA ENQUANTO
CIÊNCIA E PROFISSÃO.
Mauro Luís Vieira (UFSC)
A Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento (ABPD) foi fundada em 22 de maio de 1998 e tem como
objetivo, conforme estabelece o estatuto social: “...a divulgação e o aprimoramento da Psicologia do Desenvolvimento,
congregando como associados, pessoas físicas, tais como, psicólogos, pesquisadores, professores e estudantes de
psicologia e áreas afins e, observando rigorosa neutralidade partidária, religiosa e racial.” (Estatuto Social, pág. 1).
Derivado desse objetivo geral, são estabelecidos como metas promover: a) troca de informações sobre as pesquisas e
questões de interesse comum; b) intercâmbio com entidades governamentais e não governamentais tais como:
Conselho Federal de Psicologia, Conselhos Regionais de Psicologia, Entidades Científicas, entre outros; c) atividades
periódicas, como eventos científicos, publicações, etc. A ABPD faz parte do Fórum de Entidades Nacionais da Psicologia
Brasileira (FENPB), com 25 outras entidades. Realiza a cada dois o Congresso Brasileiro de Psicologia do
Desenvolvimento. Por meio desse simpósio pretende-se apresentar os desafios do cotidiano de gerenciar uma entidade
científica. Em função das complexidades administrativas e da troca constante de gestões, há necessidade de estabelecer
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rotinas que permitam dar conta das demandas que envolvem movimentações financeiras e administrativas. Além disso,
também se faz necessário criar estratégias para guardar documentos e preservar a história da ABPD. Outro aspecto
importante e que precisa ser aperfeiçoado é o intercâmbio ativo entre a associação e seus associados. Para os próximos
anos, entende-se que a ABPD deve intensificar ações no sentido de valorizar: a) o compromisso ético com a
transformação social (diminuição das desigualdades sociais e respeito às diferenças); as parcerias nacionais e
internacionais (produção e socialização do conhecimento em rede); b) a criação de estratégias em conjunto com outras
sociedades científicas e entidades de classe para identificar demandas para a produção e socialização do conhecimento,
além de defender os direitos humanos e os espaços democráticos; c) a realização de eventos periódicos para
socialização do conhecimento com pesquisadores nacionais e internacionais; d) a ligação entre pesquisadores,
profissionais da área e comunidade em geral. Concluiu-se que os desafios são grandes, mas também podem ser
oportunidades para se construir uma associação mais forte e que consiga dar respostas efetivas para as demandas
atuais da Psicologia enquanto ciência e profissão.
2º Trabalho
TREVAS, OBSCURANTISMO E DEFESA DE CAUSA PRÓPRIA
Fernando Augusto Ramos Pontes (UFPA)
As ciências humanas e sociais são tão sensíveis às mudanças do contexto, às políticas públicas, ao macrossistema quanto
as engenharias são às descobertas de materiais. Em tempos de crise, de obscurantismo supõem-se que os impactos
sejam mais dramáticos nos campos científicos que têm em pauta aspectos que transitam entre os conhecimentos
básicos e valores éticos e sociais; a continuar os retrocessos no campo das políticas científicas, com certeza seremos
uma das subáreas mais afetadas. É neste sentido que para cumprimento dos objetivos traçados pelo próprio estatuto
da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento (ABPD), teremos que estar abertos a uma discussão que
transite entre as demandas acadêmicas para as sociais e políticas. Entendo que a discussão em torno do
desenvolvimento humano não pode ser alheia às pautas identitárias, dos efeitos da pobreza e da desigualdade social,
da necessidade de inclusão social e dos direitos humanos. Mais do que nunca a ABPD tem como desafio a defesa de
uma causa própria.
3º Trabalho
COMO INTERNACIONALIZAR A PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO?
Sílvia Helena Koller (UFRGS)
A literatura dominante nas áreas de Ciências Humanas e Sociais apresenta uma divisão Norte-Sul, que pode ter
repercussões tanto para a produção científica quanto para a aplicação do conhecimento. A agenda de pesquisa do Norte
define como global as teorias, metodologias e aplicação do conhecimento sobre políticas e intervenções sociais. A
agenda de pesquisa do Sul visa publicar estudos em idioma inglês para dar visibilidade ao que é feito no Brasil. No
entanto, os contextos, as histórias e a compreensão dos processos culturais são essenciais para produzir e aplicar o
conhecimento da pesquisa de acordo com características, organizações e condições específicas do continente/país. A
Psicologia do Desenvolvimento como ciência e como base para subsidiar intervenções está relacionada a características
contextuais. É importante que seja divulgada diretamente por cientistas locais, que têm legitimidade apropriada para
traduzir conhecimentos de pesquisa em intervenções sensíveis e políticas sociais fortemente relacionadas aos contextos
de desenvolvimento. No entanto, muitas vezes, o modelo estrangeiro inebria as nuances e a descrição clara das práticas
de pesquisa realizadas no contexto brasileiro, bem como de suas especificidades. Fazer pesquisa no Brasil requer muito
mais dedicação de pesquisadores atarefados em instituições que dificilmente oferecem todas as condições das
instituições estrangeiras. Existe uma crescente conscientização na comunidade internacional da importância de adotar
perspectivas interculturais em estudos científicos. Minha contribuição para esse simpósio visa a contribuir para que a
comunidade nacional divulgue sua produção de qualidade que, em grande parte, ainda não é acessível para
pesquisadores de diversos países, por ser principalmente publicada em português.

SIMPÓSIO 09 - DESENVOLVIMENTO HUMANO NA VELHICE: CONTRIBUIÇÕES DA INTERFACE ENTRE A PSICOLOGIA DO
DESENVOLVIMENTO E A PSICOLOGIA SOCIAL
Proponente: Cláudia Patrocinio Pedroza Canal (UFES)
Eixo Temático: Direitos humanos, práticas e políticas de inclusão
Atualmente, o interesse pelo estudo acerca do período de vida conhecido por velhice tem crescido em diferentes áreas
do conhecimento, motivado também pelo aumento do número de pessoas dessa faixa etária na população em geral.
Entre essas áreas, inclui-se a Psicologia do Desenvolvimento e sua interface com outras áreas, como a Psicologia Social.
Apesar de tradicionalmente a maior parte dos estudos na Psicologia do Desenvolvimento ser relativa ao período da
infância, essa ciência busca compreender os processos de desenvolvimento ao longo de todo ciclo vital, incluindo a
velhice. Dessa maneira, trabalhos relacionados a investigação, avaliação e intervenção relacionadas ao período da
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velhice ocupam lugar de destaque nos estudos atuais sobre o desenvolvimento humano. Assim, o presente simpósio é
composto por três diferentes estudos relacionados à temática destacada. O primeiro estudo apresenta resultados de
intervenção psicológica com grupos durante dois anos em contexto de Universidade Aberta às Pessoas Idosas (UNAPI)
e de Centro de Convivência para a Terceira Idade (CCTI), com objetivo de trabalhar os novos papeis sociais, autoimagem
e autoestima na velhice e discutir temas relacionados ao desenvolvimento humano, especialmente sobre o
envelhecimento. O segundo estudo descreve representações sociais de internet para idosos com baixo, médio e alto
nível de inclusão digital. Finalmente, o terceiro trabalho apresenta desempenho de idosos com e sem depressão durante
intervenção com jogo de tabuleiro moderno. Em suas conclusões, os três estudos destacam a convivência e a interação
social como fatores importantes para o desenvolvimento humano na Terceira Idade, contribuindo para indicação de
procedimentos de avaliação e intervenção psicológicas nesse período da vida.
Palavras-chave: Velhice; interação social; desenvolvimento humano
1º Trabalho
VELHO, EU? RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Ana Maria Justo (UFSC), Nathália dos Santos Vicentini (UFES), Monique Simões Cordeiro (UFES)
A transição dos papeis sociais, somada às transformações no corpo que envelhece, podem ser vividos com dificuldade
e não é raro que idosos relatem sintomas depressivos. Em nosso país, a velhice é comumente associada a aspectos
negativos, como adoecimento e inatividade, o que contribui para a exclusão social das pessoas idosas. Essa é uma etapa
do desenvolvimento humano sujeita a alterações psíquicas, biológicas e sociais que ainda são marginalmente abordadas
nos cursos de graduação em psicologia. Atento ao cenário de envelhecimento populacional brasileiro, este trabalho
pretende apresentar um projeto de extensão desenvolvido de maio de 2017 a maio de 2019 em uma Universidade
Federal da região sudeste do país. O projeto de extensão“Velho, eu? Envelhecimento humano e processos psicossociais”
visoucontribuir à formação profissional dos graduandos de psicologia frente às demandas de uma sociedade que
envelhece e, ao mesmo tempo, promover formação continuada e fortalecer da identidade grupal entre idosos, por meio
de intervenções psicossociais, de modo a fomentar inclusão social e maior qualidade de vida a essas pessoas.As
intervençõesforam viabilizadas a partir de parcerias estabelecidas com o programa de extensão Universidade Aberta às
Pessoas Idosas (UNAPI), da mesma universidade e com um Centro de Convivência para a Terceira Idade (CCTI) inserido
na rede socioassitencial do município. Estas envolveram dois eixos de atividades: 1) Oficinas de Psicologia, dois grupos
(10 a 15 idosos em cada) com encontros semanais de duas horas para realização de intervenções psicossociais
coordenadas por estudantes de psicologia, que visavam trabalhar os novos papeis sociais na velhice, autoimagem e
autoestima a partir do debate de vídeos, textos, atividades grupais, fotografias, músicas e outras artes; 2) Módulo de
Psicologia, com duas horas de aulas semanais ministradas por estudantes finalistas do curso de psicologia a idosos (20
por semestre) que participam da UNAPI. Nessas aulas foram apresentadas e debatidos teorias e temas relacionados ao
desenvolvimento humano, e em especial, ao envelhecimento. Foram atendidos cerca de 70 idosos entre 2017 e 2019 e
participaram da coordenação das atividades 18 estudantes de psicologia, os quais recebiam orientação semanal
realizada pela professora coordenadora do projeto. Por meio das Oficinas e Módulos, além de receber informações e
trocar experiências sobre a forma como viviam processo de envelhecer, os idosos estreitaram vínculos e vivenciaram
processos grupais que contribuem para o fortalecimento da autoestima e enfrentamento das alterações cognitivas,
físicas e sociais decorrentes do envelhecimento. Como produto de uma das oficinas, realizou-se exposição fotográfica
na biblioteca da universidade, com participação ativa das idosas. O convívio intergeracional promovido pelas trocas
semanais entre jovens (estudantes) e idosos favoreceu a redução dos estereótipos etários. Ao mesmo tempo que
contribuiu para uma integração da universidade às demandas da sociedade, o projeto de extensão colaborou à inclusão
social dos idosos junto à comunidade universitária e pode fortalecer a formação profissional dos estudantes
extensionistas para atuarem frente a determinadas demandas de uma sociedade que envelhece.
2º Trabalho
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA INTERNET PARA IDOSOS
Amanda Castro (UNESC), Andréa Barbará S. Bousfield (UFSC), Brigido Vizeu Camargo (UFSC)
Com o envelhecimento surge uma série de limitações e problemas sociais, como isolamento, afastamento da família,
de hábitos e preferências. A proximidade da tecnologia, e em especial da internet, pode reduzir tais limitações e
potencializar o acesso dos idosos às redes de apoio. Assim, a inclusão digital traz como benefícios à população idosa, a
manutenção da memória, a superação de dificuldades cognitivas e o resgate ao sentido de pertença à sociedade
contemporânea. A forma como o idoso compreende a internet pode influenciar suas experiências na utilização do
sistema. Essa aproximação do desconhecido leva em conta a experiência anterior dos idosos com equipamentos novos
e a atribuição de complexidade a experiência. Nesse sentido, as representações sociais da internet podem afetar nas
práticas relativas ao objeto. As representações sociais são um conhecimento elaborado e partilhado coletivamente por
grupos, sendo produtos da interação e dos fenômenos de comunicação no interior desses grupos sociais. Assim, esse
estudo foi realizado com os objetivos de descrever as representações sociais da internet para quarenta idosos e de
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comparar o processo de ancoragem das representações sociais da internet entre idosos que apresentam baixo, médio
e alto nível de inclusão digital. As representações sociais da internet para os idosos podem ser agrupadas conforme a
possibilidades de uso percebidas, perigos associados, bem como dificuldades de manejo. Principalmente os idosos com
nenhum ou baixo nível de experiência com a internet trazem palavras como internet, perigo e computadorem que esta
é relacionada ao perigo de invasão, acesso de dados. A televisão também é descrita como principal divulgadora do que
seria a internet. Por meio desta a internet é descrita como um espaço de atos ilícitos ou imorais, associada à jogos e
violência. As palavras dificuldade, família e uso indicam a dificuldade de aprendizagens de tecnologias novas, e um
posicionamento dicotômico, em que se deseja estar por dentro das discussões de família, porém não se deseja a
exposição da própria vida. Os idosos para justificar a falta de apoio familiar no uso da internet, alegam que os familiares
não possuem tempo disponível, que estes são ocupados. O idoso acredita que é tido por desatualizado, incapaz e dizse desconsiderado por não fazer uso da internet. Acessar a internet durante o trabalho, surge como outro facilitador
para a ampliação do uso em demais espaços. Principalmente para os idosos com média e alta experiência com a internet
a interação proporcionada pela internet é identificada como algo positivo, como possibilidade de manter os contatos
atuais e buscar informações dos contatos do passado. Nesse contexto, o suporte social surge como elemento favorável
para percepção de utilidade e mediação durante o uso inicial. De modo geral, a internet tem sua concretização para os
participantes a partir dos elementos, computador, celular e telefone e parece associada majoritariamenteà manutenção
do capital social pré-existente. Este estudo torna-se um ponto de partida para que novos questionamentos sejam feitos
a respeito do pensamento social e da inclusão digital do idoso, trazendo reflexões acerca da intersecção existente entre
pertença social e pertença digital.
3º Trabalho
“COMO FAÇO SE DEPOIS FICO SEM DUPLA?”: CONDUTAS DE IDOSOS COM DEPRESSÃO EM UM JOGO DE TABULEIRO
MODERN.
Cláudia Patrocinio Pedroza Canal (UFES), Anna Paula Sampaio Barbosa (UFES)
Os aspectos neuropsicológicos relacionados ao envelhecimento e a depressão precisam ser mais investigados, tendo
em vista a necessidade de criar estratégias de intervenção, no contexto do fenômeno da depressão em idosos. Esta
pesquisa teve por objetivo investigar condutas de idosos com sintomas de depressão em um jogo de regras.
Participaram das oficinas quatorze idosos, com média de idade de 70 anos, sendo doze mulheres e dois homens. Os
participantes foram classificados em dois grupos, sendo: o G1, formado por idosos com sintomas de depressão e o G2,
o grupo comparação, composto por idosos sem sintomas de depressão. Os sintomas de depressão foram aferidos
através do Inventário de Depressão de Beck–II. Posteriormente, foram formadas duplas, que eram constituídas por um
sujeito do G1 e um sujeito do G2. Com base na teoria piagetiana, organizamos níveis de níveis de análise heurística, que
variavam do nível I, mais rudimentar em termos de compreensão,passando pelos níveis II A e II B, até o nível III, o mais
sofisticado. Além disso, foi gerado um protocolo de avaliação de fatores afetivos-emocionais, no qual foram
categorizados comportamentos facilitadores e não facilitadores do desempenho durante as oficinas. Oinstrumento
utilizado foio jogo Gardens, criado pelo psicólogo PerepauLListosella, que é um jogo de tabuleiro moderno que mescla
as mecânicas de Colocação de peças e Construção a partir de modelo. Os jogadores trabalham juntos construindo o
tabuleiro e precisam exercitar dentre outras coisas, o raciocínio espacial e a memória. Ao longo das oficinas, os
participantes tiveram a oportunidade de jogar três partidas do jogo, além de serem entrevistados individualmente sobre
suas experiências durante o projeto.Os dados revelam que os idosos do G1 sugeriram experienciar emoções mais
positivas durante as oficinas, se comparados com os resultados indicados pelos idosos do G2, além disso, os idosos com
sintomas de depressão obtiveram melhores níveis de desempenho no jogo. Os dados apontam ainda para a necessidade
de espaços de apoio e trocas sociais, como possibilidade de novas construções cognitivas e desenvolvimento afetivo,
principalmente, para os idosos com depressão. Estes espaços devem favorecer interações dinâmicas e recíprocas, por
meio das quais os processos de proteção possam ser produzidos mesmo diante dos fatores de risco da depressão, tais
como o isolamento social. Nesse contexto, as peculiaridades dos jogos de tabuleiros modernos, tais como a necessidade
que os jogadores se mantenham alerta, até mesmo durante a jogada do outro, no sentido de repensar e organizar suas
estratégias, a partir da ação do oponente, pareceram ser cruciais para o sucesso da estratégia de intervenção, uma vez
que ajudaram os jogadores a manter o foco na atividade e promoveram uma experiência mais imersiva. Concluímos
que o uso do jogo de tabuleiro moderno é fértil para programas de manejo psicológico dos sintomas de depressão na
terceira idade, favorecendo a construção de fatores protetivos, do ponto de vista da cognição e principalmente, da
afetividade.
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SIMPÓSIO 10 - CONJUGALIDADE DE CASAIS DO SUL DO BRASIL: DIFERENTES PERSPECTIVAS DE ANÁLISE E
COMPREENSÃO
Proponente: Angélica Paula Neumann (URI)
Eixo temático: Relações familiars ao longo do ciclo vital
A conjugalidade é palco de vivências e emoções que geralmente possuem grande significado na vida das pessoas. Nas
relações conjugais, os indivíduos experimentam sensações prazerosas, que remetem à noção de pertencimento, ao
mesmo tempo em que se deparam com as inerentes diferenças no que tange ao seu parceiro(a), as quais, muitas vezes,
são geradoras de conflito. A compreensão da conjugalidade em todas as suas nuances perpassa um grande número de
variáveis, sendo impossível contemplar a todas em um único estudo. Sendo assim, este Simpósio reúne três trabalhos
que investigam a vivência conjugal a partir de olhares diferentes, contemplando também pontos de intersecção. O
objetivo é compreender a vivência da conjugalidade de casais residentes no Sul de Brasil. O primeiro trabalho,
denominado “Análise diádica do funcionamento do casal através das variáveis personalidade, comunicação, resolução
de conflitos e ajustamento conjugal”, avalia, a partir de análises diádicas, se as características de personalidade, a
comunicação e as estratégias de resolução de conflitos são preditoras do ajustamento conjugal. Nesse sentido, discute
a maneira como essas variáveis influenciam no ajustamento conjugal de homens e mulheres, assim como no
ajustamento dos seus parceiros(as). O segundo trabalho, “Qualidade e conflito conjugal nas diferentes fases do ciclo
vital do casal”, analisa diferenças em cinco dimensões da qualidade conjugal e na intensidade, frequência e tipo de
estratégias de resolução de conflitos em casais que se encontram em diferentes momentos do ciclo vital, tanto para
homens, quanto para mulheres. Discute, assim, as modificações na conjugalidade de acordo com o tempo de
convivência e com as demandas de cada fase da vida a dois. Por fim, o terceiro trabalho, denominado “A busca por
educação conjugal nas diferentes etapas do ciclo vital”, também verifica se há diferenças na qualidade conjugal, na
intensidade, frequência e estratégias de resolução de conflitos em casais que vivenciam diferentes momentos do ciclo
vital, porém, investiga a especificidade de casais que buscaram por educação conjugal e concluíram o programa “Viver
a dois: Compartilhando este desafio”. Nesse sentido, auxilia a elucidar as demandas dos casais que buscam por educação
conjugal em momentos distintos da vida, tanto na perspectiva dos homens quanto das mulheres. Os resultados destes
três estudos permitem ampliar o olhar sobre a conjugalidade de casais residentes do Sul do Brasil. Todos investigaram
as estratégias de resolução de conflitos e alguma medida de qualidade ou de ajustamento conjugal. Conjuntamente, os
dados possibilitam melhor compreensão das diferenças de gênero em casais heterossexuais, visto que todos analisaram
a perspectiva dos homens e das mulheres e encontraram diferenças segundo o olhar de cada sexo. Este simpósio traz
esclarecimentos sobre as interações diádicas entre os cônjuges e as mudanças que ocorrem com o passar do ciclo vital,
tanto para casais da população geral quanto para casais que buscam por educação conjugal.
Palavras-chave: conjugalidade; ciclo vital; conflito conjugal
1º Trabalho
ANÁLISE DIÁDICA DO FUNCIONAMENTO DO CASAL ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS PERSONALIDADE, COMUNICAÇÃO,
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E AJUSTAMENTO CONJUGAL
Crístofer Batista da Costa (URI), Clarisse Pereira Mosmann (UNISINOS)
Um corpus robusto de evidências científicas sobre as relações conjugais indica as principais variáveis que caracterizam
e explicam o funcionamento da díade. Nesse sentido, o presente estudo avaliou se as características de personalidade,
a comunicação e as estratégias de resolução de conflito são preditoras do ajustamento conjugal. Trata-se de um estudo
quantitativo e transversal por meio de delineamento descritivo e explicativo. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de
ética em pesquisa da Unisinos e ocorreu em Porto Alegre, RS, região metropolitana da capital e em cidades do interior
do Rio Grande do Sul. Os participantes foram 231 díades conjugais heterossexuais, cujos membros tinham idades que
variavam de 18 a 79 anos (m=41,41; dp=12,40). Os casais foram indicados por pessoas conhecidas do pesquisador e dos
auxiliares de pesquisa e, após contato telefônico, convite e agendamento, preencheram um instrumento composto por
cinco partes: Questionário Sócio Demográfico, Conflict Resolution Behavior Questionnaire CRBQ, Communication
Questionnaire, Escala de Adjetivos Marcadores da Personalidade - Big Five e Revised Dyadic Adjustment Scale R-DAS.
Os dados foram submetidos a análises descritivas para cálculo de médias e desvio padrão e análises inferenciais diádicas
através do Actor Partner Interdependence Model – APIM e do Modelo de Traços Latentes nos programas SPSS 25.0 e
AMOS 22.0. Considerando a literatura científica, três modelos diádicos teóricos foram testados. O primeiro modelo
indicou que a comunicação negativa produz impacto superior à comunicação aberta no ajustamento conjugal de
maridos e esposas. Especificamente, a comunicação negativa foi preditora dos efeitos ator e parceiro, ou seja, impactou
o ajustamento conjugal do próprio indivíduo e o ajustamento do cônjuge, a comunicação aberta foi preditora somente
do efeito ator. O segundo modelo indicou que efetivamente a personalidade contribui para o ajustamento conjugal. A
personalidade dos homens foi preditora do ajustamento deles e das esposas, mas a personalidade das mulheres foi
preditora somente do seu próprio ajustamento conjugal, indicando diferenças em relação ao gênero. No terceiro
modelo verificou-se que as estratégias produzem forte impacto sob o ajustamento do próprio indivíduo. Ao avaliar o
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impacto das estratégias de um cônjuge sobre o outro, apenas o ajustamento conjugal dos homens foi afetado. As
evidências encontradas sugerem diferenças entre maridos e esposas em relação ao impacto das estratégias sobre o
ajustamento conjugal. Os resultados encontrados neste estudo reforçam a necessidade de uma agenda de pesquisas
no contexto brasileiro focalizando, principalmente, em investigações por meio de amostras diádicas. O estudo possui
também importantes implicações para a área clínica, nas perspectivas de atendimento individual e conjugal.
2º Trabalho
QUALIDADE E CONFLITO CONJUGAL NAS DIFERENTES FASES DO CICLO VITAL DO CASAL
Marina Zanella Delatorre (UFRGS), Adriana Wagner (UFRGS)
O ciclo vital do casal ainda é um tema pouco explorado tanto na literatura nacional quanto internacional. Embora as
etapas desse ciclo costumem ser compreendidas a partir do ciclo vital familiar, a conjugalidade possui tarefas
específicas. Algumas dessas tarefas são a construção de um espaço compartilhado entre o casal, o estabelecimento de
fronteiras em relação às famílias de origem e o manejo das demandas que surgem ao longo do tempo. Este estudo
buscou analisar diferenças nas dimensões da qualidade conjugal (compromisso, intimidade, afetividade, sexualidade e
satisfação) e na intensidade, frequência e tipo de estratégias de resolução de conflitos (ataque, evitação e acordo) em
casais que se encontram em diferentes momentos do ciclo vital. Participaram do estudo 244 casais heterossexuais,
sendo 69,7% casados, que estavam juntos há, em média, 17,00 (DP = 11,80) anos, com idade média de 44,26 (DP =
12,74) anos para os homens e 41,44 (DP = 11,98) anos para as mulheres. O ciclo vital foi analisado em quatro etapas: a
formação do casal (seis meses a três anos de relacionamento, n = 22), a expansão da base (entre quatro e nove anos de
relacionamento, n = 67); a afirmação e preparação (10 a 20 anos de relacionamento, n = 62) e os anos tardios (21 anos
ou mais de relacionamento, n = 92). Os instrumentos utilizados foram a Escala de Conflito Conjugal, o Conflict Resolution
Behavior Questionnaire e a Escala de Qualidade Conjugal. Análises de Variância foram realizadas para verificar se havia
diferenças nas variáveis investigadas de acordo com a fase do ciclo vital em que os casais se encontravam. Não houve
diferença estatisticamente significativa nas estratégias de resolução de conflitos em função da fase do ciclo vital. Houve
diferenças na frequência de discussão sobre tarefas domésticas (F(3, 80,56) = 3,41, p = 0,021) e na intensidade dos
conflitos (F(3, 240) = 4,52, p = 0,004) para as mulheres. Nas dimensões da qualidade conjugal, a afetividade variou de
acordo com o ciclo vital tanto para os homens (F(3, 113,46) = 9,24, p < 0,001) como para as mulheres (F(3, 103,55) =
8,85, p < 0,001). Houve diferença na dimensão sexualidade (F(3, 97,33) = 4,83, p = 0,003) para as mulheres. Em
comparação aos anos tardios, a frequência das discussões sobre tarefas domésticas foi maior nas fases de formação do
casal e expansão da base, enquanto que a intensidade dos conflitos foi maior na expansão da base para as mulheres.
Quando comparada à fase de formação do casal, a afetividade foi maior na fase de anos tardios para ambos os cônjuges
e na fase de afirmação e preparação para as mulheres. Finalmente, a média da dimensão de sexualidade foi maior na
fase de formação do casal em relação aos anos tardios para as mulheres. Esses resultados demonstram maior sintonia
do casal em resolver suas tarefas conforme o ciclo vital avança, ainda que novos desafios sigam surgindo. Discute-se a
importância de compreender essas tarefas e a necessidade de identificar outros marcadores do ciclo vital além do
tempo de relacionamento.
3º Trabalho
A BUSCA POR EDUCAÇÃO CONJUGAL NAS DIFERENTES ETAPAS DO CICLO VITAL
Angélica Paula Neumann (URI)
A educação conjugal consiste em um conjunto de estratégias destinadas a qualificar as relações amorosas, tornando-as
mais satisfatórias e estáveis. Historicamente, se destina a casais jovens, por se constituir como uma ação de prevenção
e promoção de saúde conjugal. Apesar disso, estudos mostram que casais de diferentes faixas etárias e tempos de
relacionamento têm buscado esses programas. Visto que o ciclo vital traz desafios distintos aos cônjuges em cada etapa
da relação, este trabalho teve como objetivo verificar se há diferenças nas variáveis qualidade conjugal, estratégias de
resolução de conflitos (resolução positiva, envolvimento no conflito, afastamento e submissão), intensidade dos
conflitos e frequência de discussão por 15 temas de conflito, para homens e mulheres que buscaram por educação
conjugal, em razão do tempo de relacionamento. Participaram 41 casais que concluíram o programa de educação
conjugal “Viver a dois: Compartilhando este desafio”, os quais responderam ao Golombok and Rust Inventory of Marital
State, ao Conflict Resolution Style Inventory e à Escala de Conflito Conjugal. Foram utilizadas Análises de Variância para
verificar as diferenças entre os participantes com base em quatro etapas do ciclo vital do casal: fase de Formação do
casal (6 meses a 3 anos de relacionamento, n = 11 casais), fase de Expansão da base (3 a 10 anos, n = nove casais), fase
de Preparação e afirmação (10 a 20 anos, n = 10 casais) e Anos tardios (mais de 20 anos, n = 11 casais). Não se
encontraram diferenças em relação à qualidade conjugal e às estratégias de resolução de conflitos. Para os homens,
foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na frequência de conflitos sobre os temas tempo que
possuem para ficar juntos (F(3)=5,293, p=0,004), ciúmes ou ex-namorados(as) (F(3)=7,030, p=0,001) e amigos/familiares
(F(3)=3,943, p = 0,015). Os homens que viviam a fase de expansão da base referiram discutir com menos frequência
com suas parceiras sobre o tempo para ficar juntos em comparação com aqueles que viviam as fases de preparação e
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afirmação e anos tardios. Os que viviam a fase de formação do casal referiram maior frequência de discussão sobre
ciúmes e ex-namorados(as) do que aqueles nas fases de preparação e afirmação e anos tardios. Por fim, aqueles que
viviam a fase de anos tardios referiram maior número de conflitos sobre o tema amigos/familiares em comparação com
aqueles que viviam as fases de formação do casal e preparação e afirmação. Para as mulheres, foram encontradas
diferenças unicamente na intensidade dos conflitos (F(3)=3,848, p=0,017), sendo que aquelas que viviam a fase de
formação do casal referiram discutir mais intensamente com os seus cônjuges em comparação com as que viviam a fase
dos anos tardios. Percebe-se que os motivos de discussão mudam para os homens conforme o passar do tempo,
diferente das mulheres. Isso possivelmente denota razões diferentes para buscar o programa psicoeducativo. Os
resultados permitem discutir as diferenças na busca por programas educativos conjugais para casais de diferentes faixas
etárias.

SIMPÓSIO 11 - A CONVIVÊNCIA ÉTICA: IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE FORMAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO NA ESCOLA
Proponente: Juliana Aparecida Matias Zechi (UFMS)
Eixo Temático: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
Este simpósio tem como eixo comum a temática da convivência escolar e discute a importância do reconhecimento da
escola como lugar favorável à aprendizagem da convivência ética. A convivência é compreendida como uma rede de
relações interpessoais que ocorre entre todos os membros da comunidade escolar. A convivência ética promove
práticas que defendam valores vinculados ao diálogo, participação, cooperação, justiça, respeito, solidariedade,
autorregulação e ocorre com sujeitos autônomos, de consciência crítica, que, baseados nos princípios morais, avaliam
permanentemente as normas, atitudes e tradições. Serão apresentadas quatro pesquisas que, de formas diversas,
discutem a implementação e avaliação de um programa, “a convivência ética na escola” que objetiva a melhoria da
qualidade da convivência e do processo de resolução dos conflitos, favorecendo a construção de um clima escolar
positivo. Foi elaborado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Moral (GEPEM) da Unicamp e Unesp,
e desenvolvido em seis instituições públicas de Ensino Fundamental de uma cidade do Estado de São Paulo. Consiste na
inserção de uma disciplina aos alunos para que a convivência e a moral sejam discutidas; formação para os profissionais
e para os professores tutores (responsáveis pela nova disciplina); implantação de espaços de participação e mediação
de conflitos e propostas de protagonismo juvenil. O primeiro estudo, a partir do qual os demais tiveram seus
desdobramentos, descreve as ações desse programa que apresenta o processo de avaliação da intervenção realizada
empregando métodos quanti-qualitativos que possibilitou caracterizar, acompanhar e analisar as transformações
ocorridas. O estudo apresentado na sequência, realizado em quatro escolas participantes do programa, discute o
processo de avaliação do clima escolar e a devolutiva dos dados junto às escolas. Foram utilizados nessa avalição três
questionários direcionado a alunos (7º ao 9º ano), professores e gestores, totalizando 663 participantes. O terceiro
trabalho investiga as percepções de professores e gestores com relação ao programa, analisando a implicação dos
docentes e gestores com relação à melhoria da qualidade da convivência, as contribuições e limitações do processo de
intervenção e a compreensão dos participantes sobre a pertinência de elaborar um plano institucional de convivência.
A pesquisa foi realizada em quatro das escolas participantes por meio da aplicação de entrevista semiestruturada com
23 professores e gestores, analisadas por meio da técnica de Análise de Conteúdo. O quarto estudo aborda a formação
de professores tutores em duas das escolas, discutindo os sentidos e significados atribuídos pelos docentes, a partir de
entrevistas semiestruturadas com os tutores e procedimento de autoscopia, obtido por vídeo gravação das aulas de
convivência realizadas pelos docentes, exibidas a eles com um roteiro prévio de análise. Para tanto, realizou-se análises
de núcleos de significação. Os estudos aqui apresentados mostram os avanços e dificuldades de um processo de
transformação na qualidade das relações e na resolução dos conflitos na escola. Defendem que a construção da
convivência ética no meio escolar implica em ações sistematizadas, coordenadas e complementares: institucionais,
curriculares e pessoais, contemplando todos os atores escolares.
Palavras-chave: convivência ética; formação de professores; clima escolar.
1º Trabalho
A CONVIVÊNCIA ÉTICA NA ESCOLA: PROGRAMA DE FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO EM INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS
Telma Pileggi Vinha (UNICAMP), Cesar Augusto Amaral Nunes (GEPEM),
Luciene Regina Paulino Tognetta (UNESP)
Apesar de terem como objetivos a formação de pessoas mais justas, respeitosas, solidárias e autônomas, escolas
brasileiras têm enfrentado problemas comportamentais recorrentes como indisciplina, violência, bullying, entre outros,
apresentando dificuldades para promover uma convivência respeitosa e mais cooperativa. As experiências no trabalho
com os valores são, geralmente, pontuais e de curta duração. Diante desse cenário, o Grupo de Estudos e Pesquisas em
Desenvolvimento Moral (GEPEM) da Unicamp e Unesp, elaborou o programa “A convivência ética na escola” que tem
sido desenvolvido em seis instituições públicas de Ensino Fundamental de uma cidade do Estado de São Paulo. Com
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duração de 24-36 meses, trata-se de um programa de formação de professores e transformações na escola com ações
diferenciadas e complementares visando a melhoria da qualidade da convivência escolar e do processo de resolução
dos conflitos, favorecendo a construção de um clima escolar positivo. Foi elaborado considerando três vias
interrelacionadas a pessoal/relacional, curricular e a institucional. As ações do programa envolvem as dimensões
preventivas, curativas e de fomento e, em síntese, consistem: na inserção de uma disciplina semanal na grade curricular
dos alunos para que a convivência e a moral sejam discutidas; na formação semanal para os profissionais dessas escolas;
na formação quinzenal direcionada apenas a gestores e professores tutores (responsáveis pela nova disciplina); na
implantação de espaços de participação, diálogo e resolução de conflitos, tais como as assembleias e os procedimentos
de mediação; em propostas de protagonismo juvenil, como as equipes de ajuda; na avaliação do clima escolar e
discussão coletiva dos resultados; na construção de um Plano de Convivência e no acompanhamento dos principais
procedimentos implantados. Para avaliação do programa foram empregados métodos quanti-quali por meio da
avaliação do clima escolar e avaliação responsiva em que foram registradas sistematicamente narrativas em um
ambiente colaborativo online que possibilitaram extrair evidências da transformação, além de caracterizar e
acompanhar o programa. Também foram empregados questionários de avaliações das formações e das transformações,
assim como entrevistas semiestruturadas e sessões de observação na escola. A análise triangular dos dados mostrou
que as transformações dependem das características e necessidades de cada instituição, que avançam em ritmos e
caminhos diferentes. Contudo, podemos constatar progressos na melhoria expressiva na qualidade das relações
interpessoais, tanto professor-aluno quanto entre os pares; no emprego de uma comunicação mais empática; na
presença de intervenções mais construtivas no processo de resolução de conflitos; na mudança da qualidade das regras
e na ampliação da participação dos alunos no processo de elaboração e na discussão dos problemas; no aumento dos
sentimentos de justiça, respeito e pertencimento pelos estudantes; numa maior percepção pelos professores na
habilidade de lidar com os problemas de convivência.
Apoio financeiro: Fundação LEMANN e Itaú BBA
2º Trabalho
A AVALIAÇÃO DO CLIMA ESCOLAR E O PROCESSO DE DEVOLUTIVA DO DIAGNÓSTICO PARA AS ESCOLAS
Adriano Moro (FCC), Alessandra de Morais (UNESP)
Compreendemos o clima escolar como o conjunto de percepções em relação à instituição de ensino que, em geral,
descortina os fatores relacionados à organização, às estruturas pedagógica e administrativa, além das relações humanas
que ocorrem no espaço escolar. O clima corresponde às percepções individuais elaboradas a partir de um contexto real
comum. Refere-se à atmosfera de uma escola, à qualidade dos relacionamentos e dos conhecimentos trabalhados, além
dos valores, atitudes e sentimentos partilhados entre os atores escolares. Cada escola tem seu próprio clima e ele
influencia na qualidade de vida e na produtividade de docentes e alunos. O clima, portanto, é um fator crítico para a
saúde e para a eficácia de uma escola. Este trabalho objetiva apresentar o processo de avaliação do clima escolar e a
devolutiva dos dados realizada em quatro escolas municipais de Campinas (SP), participantes do programa “A
Convivência ética nas escolas”. Foram utilizados nessa avalição três questionários elaborados especificamente para esse
fim e direcionado a alunos (7º ao 9º ano), professores e gestores, totalizando 663 participantes. Tais instrumentos on
line, validados teórica e psicometricamente, são compostos por itens (tipo Likert) que mensuram as percepções dos
sujeitos sobre as seguintes dimensões: (1) as relações com o ensino e com a aprendizagem; (2) as relações sociais e os
conflitos na escola; (3) as regras, as sanções e a segurança na escola; (4) as situações de intimidação entre alunos; (5) a
família, a escola e a comunidade; (6) a infraestrutura e a rede física da escola; (7) As relações com o trabalho; e (8) A
gestão e a participação. A avaliação sobre o clima permite que cada indivíduo expresse suas impressões e sentimentos
na e sobre a escola. Permite analisar perspectivas convergentes e divergentes, discutir as contradições, planejar
conjuntamente ações que, além de atuarem nas fragilidades e necessidades da escola, poderão aperfeiçoar os pontos
positivos. A devolutiva e discussão coletiva dos resultados contribui para potencializar o início de um processo de
reforma e, a partir de um trabalho coordenado por todos, identificar e hierarquizar as áreas que precisam ser
aprimoradas. Com essa intenção, processamos a pontuação média dos dados obtidos em cada dimensão,
posteriormente a média aritmética dos valores ob¬tidos no conjunto dos itens da respectiva dimensão e atribuímos a
categorização das percepções mensuradas: níveis negativos, intermediários ou positivos (conforme distribuição em
tercis). Tais dados foram representados em gráficos com porcentagem para cada uma das dimensões e itens. De posse
dos dados tabulados e analisados, efetivamos a devolutiva e, ao discutirmos os resultados com professores e gestores
das escolas, pudemos propiciar um panorama do que já faziam bem e o que podiam melhorar, identificando possíveis
problemas internos que repercutiam nas percepções de diferentes grupos, de sorte a possibilitar a tomada de decisões
e atitudes direcionando as transformações necessárias na busca de um clima ainda mais positivo.
Apoio financeiro: Fundação LEMANN, Itaú BBA e FAPESP
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3º Trabalho
A CONVIVÊNCIA ÉTICA: ANÁLISE DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO A PARTIR DAS PERSPECTIVAS DOS
PROFISSIONAIS DA ESCOLA
Juliana Aparecida Matias Zechi (UFMS)
Os problemas de convivência, como situações de indisciplina, violências, agressões verbais e físicas, desobediência às
normas, entre outros, afetam o clima escolar, as práticas pedagógicas e as relações interpessoais, representando um
grande desafio a ser superado pelos profissionais da educação. Nesse contexto, o Grupo de Estudos e Pesquisas em
Educação Moral - GEPEM da Unicamp e Unesp, iniciou a pesquisa “A convivência ética nas escolas”, que teve como
objetivo elaborar e desenvolver um programa de intervenção que visa à redução da violência escolar, a melhoria da
qualidade da convivência e do processo de resolução dos conflitos em escolas municipais de ensino fundamental no
interior de São Paulo. Como desdobramento desse trabalho, a presente pesquisa teve como objetivo investigar as
percepções de professores e gestores com relação ao programa, analisando: a implicação dos docentes e gestores com
relação à melhoria da qualidade da convivência e aprendizagem sociomoral dos alunos; as contribuições e limitações
do programa; e a compreensão dos participantes sobre a pertinência de elaborar um plano institucional de convivência.
Trata-se de uma investigação de cunho descritivo e exploratório, de caráter qualitativo. A pesquisa foi realizada em
quatro escolas municipais de Ensino Fundamental participantes do programa e a amostra foi composta por dezenove
professores e quatro gestores que atuam nas instituições. A coleta de dados se deu por meio de entrevista
semiestruturada e a análise realizada por meio da técnica de Análise de Conteúdo com auxílio do software Atlas.ti. Os
dados evidenciaram que a maioria dos respondentes defendem ser papel do professor e da escola atuar
preventivamente na melhora da convivência de modo a favorecer uma formação ética e enfrentar os problemas de
comportamento. Os participantes relataram diversas mudanças provocadas pelo programa, destacando os subsídios
teóricos que fomentam as práticas para a melhora da convivência; a valorização do protagonismo estudantil; e o
fortalecimento do respeito e diálogo nas relações entre professor e aluno. As transformações provocadas se limitam
diante de diversos desafios encontrados nas escolas, como a falta de engajamento de alguns profissionais, a ausência
de espaços de diálogo e decisões coletivas e a postura autoritária de alguns gestores. Todos os entrevistados
reconhecem a importância da institucionalização do Plano de Convivência, mesmo que esse não tenha sido elaborado
em todas as escolas. Os dados confirmam a necessidade de uma gestão democrática e maior engajamento de toda a
comunidade escolar na elaboração e realização dos projetos, acrescentando a importância da formação dos gestores
que embasará a elaboração de decisões coletivas e sistematizadas. A construção da convivência ética em meio escolar
implica em ações sistematizadas e planejadas por todos os atores escolares.
4º Trabalho
SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS POR PROFESSORES TUTORES EM UM PROJETO DE CONVIVÊNCIA ÉTICA
Adriana de Melo Ramos (Instituto Vera Cruz), Ana Maria Falcão de Aragão (UNICAMP)
Sendo uma pesquisa-ação, o presente estudo relata e analisa a formação de professores tutores em duas escolas
públicas brasileiras do Ensino Fundamental II que implantaram o programa Projeto de Convivência Ética. O programa
foi elaborado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral considerando três vias interrelacionadas: pessoal
e relacional, curricular e institucional. Buscou-se construir na escola um lugar de diálogo e de transformação pessoal e
coletiva, orientando docentes e discentes, na reflexão e na ação em situações de conflitos. Os objetivos do presente
trabalho foram: descrever o processo de formação dos professores tutores dentro do projeto de convivência ética e
suas implicações pedagógicas; identificar limites e possibilidades da formação dos professores tutores do Projeto de
Convivência Ética, a partir dos sentidos e significados apontados por eles; refletir sobre a formação de tutoria. Os dados
foram produzidos por meio de entrevistas semiestruturadas com os tutores, para a realização do procedimento de
autoscopia, obtido por vídeo gravação das aulas de convivência realizadas pelos docentes, exibidas a eles de forma
editada e com um roteiro prévio de análise. Os dados foram analisados de forma qualitativa, a partir da utilização de
núcleos de significação. Para os autores, é por meio da construção dos Núcleos de Significação que o pesquisador se
apropria daquilo que diz respeito ao sujeito, daquilo que representa o novo, mesmo quando não colocado explícita ou
intencionalmente, é expressão do sujeito. Da análise dos resultados foram construídos três núcleos de significação:
núcleo 1 – A Tomada de Consciência, envolvendo a reflexão das práticas anteriores dos docentes frente a nova
realidade; núcleo 2 – As Novas Práticas, a linguagem do educador e as intervenções frente as situações de conflitos e
na condução das assembleias de classe; núcleo 3 – As Dificuldades Institucionais, que revelam tanto os aspectos físicos,
quanto o engajamento da gestão e outros educadores da escola no projeto de Convivência Ética. Evidenciou-se em todo
o estudo que a técnica de autoscopia poderia ter sido utilizada durante as formações, pois traria elementos importantes
de análise da própria prática docente dos tutores, assim como dados significativos sobre as dificuldades encontradas, o
que favoreceria uma nova organização das formações, tanto geral, como específica, a partir dos sentidos e significados
apontados por eles. Este estudo, favorece as reflexões sobre a formação oferecida aos docentes tutores em Convivência
Ética, assim como, a tomada de consciência por parte dos professores sobre sua prática. Evidentemente, sabemos que
é apenas um recorte de um projeto de maior dimensão, possibilitando novos estudos a partir deste. Os resultados
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corroboram com a necessidade de espaços dialógicos e reflexivos na escola. Esperamos contribuir com a melhoria do
projeto de convivência ética escolar.
Apoio financeiro: FUNCAMP

SIMPÓSIO 12 - BEBÊS E CRIANÇAS: PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO, APRENDIZAGEM E PRÁTICAS CULTURAIS
EM EDUCAÇÃO INFANTIL
Francisco José Rengifo-Herrera (UNB)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Nas perspectivas teóricas e metodológicas contemporâneas, os processos de desenvolvimento humano são analisados
à luz de categorias como mediação, significação, semiose e organização de relacionamentos. Aspectos afetivos e
dialógicos compõem uma parte das ideias e conceitos que buscam fundamentar as transformações vivenciadas pelos
sujeitos ao longo dos percursos de vida. No caso da Primeira Infância esses processos não podem mais ser explicados
recorrendo a fases ou estágios que são previstos durante a trajetória ontogenética da criança. As dinâmicas relacionais,
os processos de engajamento afetivo/cognitivo, aspectos linguísticos e dialógico e a emergência dos processos
semióticos e meta-comunicativos fazem parte das categorias que permitem entender a emergência das transformações
microgenéticas. Igualmente, a necessidade de reiterar a reflexão sobre cuidado e aprendizagem se constitui em outro
elemento essencial na compreensão dos processos educacionais. As pesquisas atuais se focam na maneira como as
crianças vivenciam situações corriqueiras e, a partir desses relacionamentos, constroem significados, sentidos, práticas,
identidades, engajamentos e relacionamentos que compõem a vida afetiva e cognitiva deles. Dessa forma, o presente
simpósio pretende apresentar alguns dos trabalhos de pesquisa e as compreensões teóricas de três equipes de pesquisa
que focam seu trabalho na Primeira Infância. Essas pesquisas revelam que é um elemento fundamental ver e analisar
as práticas culturais e a forma como as crenças, valores, identidades e conhecimentos da cultura e da socialização se
constituem ao longo do desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. As equipes apresentam, inicialmente, uma análise
das políticas públicas e da discussão sobre a categoria bebê como parte de um processo de esclarecimento sobre como
essas ações do Estado e da Lei são compreendidas, bem como propor a necessidade de visibilizar a categoria bebê. Por
outra parte, são apresentadas pesquisas envolvendo o papel dos objetos (utensílios) nos processos de alimentação
durante as refeições nas creches do Distrito Federal. Igualmente, são apresentados dados sobre o redimensionamento
dos brinquedos nas interações com as professoras. Em ambos projetos há uma ênfase de análise desde uma perspectiva
triádica-semiótica. Finalmente, são apresentados os resultados de pesquisa sobre leitura literária com bebês que
permitem engajamentos afetivos e relacionais fundamentais na apropriação cultural. Todos estes projetos pretendem
salientar a pesquisa com bebês e crianças para entender os processos de desenvolvimento, aprendizagem e de práticas
culturais na educação infantil.
Educação Infantil; Desenvolvimento na Infância; Políticas Públicas
1º Trabalho
QUANDO COMER NÃO É SUFICIENTE: TRIADICIDADE, USO DOS OBJETOS E MOMENTOS DE ALIMENTAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL DO DISTRITO FEDERAL
Francisco José Rengifo-Herrera (UNB)
As pesquisas sobre o uso convencional dos objetos têm uma longa tradição. Desde início do século XXI a ideia de analisar
a relação da tríade cuidador-adulto-objeto é uma alternativa teórica e metodológica de entender o desenvolvimento
do bebê. No contexto da Faculdade de Educação da UnB, está se desenvolvendo uma linha de pesquisa que pretende
ampliar alguns desses conceitos. Em 2017 foi realizada pesquisa sobre os usos dos objetos em situações corriqueiras
nas creches do DF que identificou um aspecto específico: triadicidade, uso dos objetos e momentos de alimentação. Os
resultados mostraram que os objetos envolvidos nos momentos das refeições e as próprias refeições eram um espaço
de pesquisa rico e pouco analisado nos processos em educação infantil e na prática educacional. Nesse primeiro estudo
se fez uma caracterização e análise do uso de objetos (utensílios) e práticas alimentares, bem como foram descritas as
qualidades das interações na tríade adulto-objeto-criança (12 a 24 meses) durante as refeições em duas creches em
Brasília, Distrito Federal. A análise foi focada nas ações, diálogos e aspectos metacomunicativos expressos pelas tríades
ao longo da ação pedagógica almejando descrever as ações, falas e gestos expressos durante as observações. A pesquisa
utilizou análise microgenética como fonte de identificação de regularidades e de criação de categorias. O trabalho foi
realizado a partir de registros de observação não participante, filmagem e fotos. Identificou-se, nesse primeiro estudo,
como o uso de objetos e a relação triádica emergem ao longo das refeições e a relevância dos aspectos
relacionais/educacionais emergentes nesses momentos. Com base nas análises, considerou-se que os objetos, relações
e formas de comunicação na tríade se apresentam como a pedra angular para construir aspectos teóricos e
metodológicos a respeito das ações durante a apropriação e compreensão do uso de objetos, ações durante as refeições
e práticas pedagógicas com uma intencionalidade específica. A partir dessa pesquisa foi criada uma sequência de
pesquisas que pretendem ampliar o conhecimento sobre o assunto: Atualmente estão em andamento uma dissertação
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de mestrado sobre a participação de cuidadores-objetos-crianças em situações lúdicas nos processos educacionais
sobre alimentação. Igualmente foram concluídos em 2019 dois trabalhos de conclusão de curso: O primeiro sobre
dialogicidade e o uso dos objetos nos processos de alimentação na Educação Infantil. A pesquisa se focou em um estudo
de caso sobre a prática no ambiente escolar com crianças de 3 anos. O segundo se focou na relação triádica analisando
estudos de caso sobre o processo de introdução alimentar com crianças entre 6 e 10 meses em uma creche do DF. Os
aspectos teóricos e os fundamentos metodológicos dessa proposta compõem a base do Projeto de Pesquisa:
Triadicidade, uso dos objetos e momentos de alimentação na educação infantil do Distrito Federal. Compreender os
processos de desenvolvimento, as intencionalidades pedagógicas, os aspectos semióticos e a o uso convencional dos
objetos é o alvo central da proposta que exibirá os dados coletados e analisados nos últimos dois anos.
2º Trabalho
BRINQUEDOS PARA BEBÊS E AS AÇÕES EDUCATIVAS QUE SUSCITAM EM SUAS PROFESSORAS
Gabriela Sousa de Melo Mietto (UNB)
Nas últimas décadas as ações educativas no campo da educação infantil na América Latina vêm tentando se firmar como
promotoras de aprendizagem das pequenas crianças, de tal maneira que não fiquem restritas a aspectos
assistencialistas. Busca-se, assim, superar a dicotomia entre o cuidar e educar, ainda tão presente no cotidiano da escola
brasileira. Neste percurso histórico o que passou a ser observado com certa frequência foi a mera transposição de ações
educativas voltadas para crianças maiores (três ou seis anos de idade) para os bebês, desconsiderando-se muitas vezes
as peculiaridades deste momento inicial da infância. Aparentemente, na dúvida do que se deve ensinar a um bebê ou o
que se deve apresentar a ele, adapta-se uma prática destinada a uma criança maior e observa-se como ou o que aquele
bebê já é capaz de responder. Diante desta constatação, algumas questões emergem: Os brinquedos, que são objetos
destinados pela nossa cultura aos bebês, estão presentes nas ações educativas das turmas 0-1? Em caso afirmativo, que
tipo de brinquedos são encontrados e como estão sendo utilizados pelas professoras? Para responder essas questões
vamos analisar as dinâmicas de interação e sistemas semióticos mediados pelos usos dos objetos nas ações educativas
planejadas para crianças de turmas 0-1 ano. Partimos do pressuposto de que a análise semiótica dos usos dos objetos
como recurso de compreensão das ações educativas e das dinâmicas de interação é de extrema relevância para este
momento do desenvolvimento infantil, uma vez que as crianças, nos seus primeiros meses de vida, não apresentam
tantos recursos linguísticos desenvolvidos, sustentando-se em sistemas semióticos pré-linguísticos que lhes são
apresentados pelos adultos ou pessoas mais experientes com quem convivem e compartilham não apenas hábitos
cotidianos, próprios da cultura em que estão inseridos, mas também, um universo material relevante. Neste sentido, as
relações que se estabelecem entre crianças e adultos não podem ser analisadas restritas a essa díade, mas sim,
ampliadas pela análise triádica: bebê-adulto-objeto. Esta pesquisa utilizou metodologia qualitativa, tendo sido
realizadas quatro sessões de observação vídeo-gravadas, em uma turma de crianças de 0-1 de idade, em momentos
relativos à roda inicial da aula e ação educativa principal. As quatro sessões foram analisadas visando, inicialmente, a
identificação dos objetos presentes nos cenários pedagógicos da escola, enfatizando-se os brinquedos encontrados que
são direcionados ao primeiro ano de vida. Apresentaremos ainda resultados parciais do tipo de mediação semiótica
realizada pela professora quando em interação com os bebês, destacando-se os episódios relevantes para identificação
de diversos sistemas semióticos envolvidos, a saber: ações educativas que promovam/inibam a iniciativa dos bebês
quanto a apropriação dos usos dos objetos (brinquedos). A análise dos dados foi microgenética, com uso do software
livre ELAN, partindo da codificação das informações, utilizando categorias já validadas por estudos prévios em relação
ao sistema educativo-comunicativo do adulto, características funcionais dos objetos, tipos de usos realizados, sistemas
semióticos envolvidos nas ações educativas, usos dos espaços e dinâmicas de interação que promovem. Espera-se
contribuir para a formação continuada de profissionais que se dedicam à promoção do desenvolvimento dos bebês.
3º Trabalho
LEITURA LITERÁRIA COM BEBÊS NA CRECHE
Ana Rosa Costa Picanço Moreira (UFJF)
No Brasil, a leitura literária na pequeníssima infância ainda é muito pouco discutida tanto no âmbito acadêmico como
profissional. Talvez a falsa premissa de que os bebês não conseguem produzir sentidos ao ouvir uma história ou
manipular os livros possa explicar o hiato existente na produção acadêmica sobre esse tema. Entretanto, pesquisas
recentes mostram que os bebês são sujeitos capazes, com potencialidades relacionais, cognitivas, sensoriais,
ultrapassando suas capacidades orgânicas. Mesmo que não consigam entender o significado das palavras eles se sentem
atraídos e acolhidos pela melodia das palavras que compartilhamos no momento que lemos ou contamos uma história
para eles. Isso acontece porque os bebês são sensíveis à melodia e ao ritmo da linguagem verbal. Desde o nascimento
eles são capazes de reconhecer a voz da mãe e das pessoas mais próximas a eles. A leitura literária se constitui num dos
processos de apropriação cultural, isto é, de humanização. A formação leitora inicia-se nas primeiras experiências
coletivas e individuais que o bebê tem com o livro. Nesse sentido, o livro é visto como artefato cultural capaz de nutrir
o desenvolvimento humano. No entanto, a formação leitura não ocorre com ações fortuitas ou ocasionais; é necessário
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que seja uma prática constante na qual o bebê/a criança tenha oportunidade de ouvir diversos textos literários, bem
como ter acesso ao livro sempre que desejar. Este trabalho apresenta o recorte de uma pesquisa cujo objetivo foi
investigar a prática de leitura literária com bebês na creche, considerando tanto a leitura do livro feita pelo adulto
quanto ao acesso ao objeto livro pelos bebês. Assim, buscou-se conhecer como ocorrem as práticas de leitura literária
em três berçários de uma creche conveniada do município de Juiz de Fora/MG. O estudo está ancorado na perspectiva
histórico-cultural de Lev Vigotski, para a qual o indivíduo só ascende às funções psíquicas superiores e constrói a
consciência mergulhando no mundo dos signos. Para a produção dos dados empíricos da pesquisa, adotou-se a
observação participante, a fotografia e a nota de campo. Participaram da pesquisa 42 bebês, de idades entre 3 e 24
meses, distribuídos em 3 agrupamentos (BI – 3 a 11 meses – BII A e BII B – 12 a 24 meses) e seis professoras. As
observações ocorreram no período da manhã e à tarde, totalizando 36 horas. A análise dos dados revelou que os bebês
têm pouca oportunidade de escolher e manipular livremente os livros. De modo geral, o livro só é possível de ser
manipulado pelo bebê no final da leitura realizada pela professora e, mesmo assim, de forma aligeirada. Com exceção
desse momento, os bebês não têm acesso aos livros, os quais são guardados em prateleiras altas ou dentro de armários
fechados. Somente no BII A foi observada a exploração de livros de pano pelos bebês de modo mais livre. Percebe-se
que a organização do tempo e do espaço não favorece o encontro dos bebês com os livros, e, por conseguinte, a
construção de vínculos afetivos com esse objeto.
4º Trabalho
O LUGAR DOS BEBÊS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO
Marcia de Oliveira Gomes Gil (UNESA), Vera Maria Ramos de Vasconcellos (UERJ)
Ao analisar documentos oficiais na busca de entendimento sobre a trajetória dos direitos das crianças, facilmente
encontramos tais registros, em especial na área da Educação. Embora as determinações legais de diferentes tempos
históricos citem a criança, com diferentes intencionalidades, não há destaque para os bebês, sempre relacionados a
figura da mãe, em expressões como “materno-infantil” ou invisibilizados na palavra criança, o que aponta para o fato
de que essa palavra - bebê - não é utilizada. Os bebês ficam inseridos de forma não específica na categoria criança, que
é utilizada para denominar todo um grupo etário. Essa forma de não nomeá-los acaba por invisibilizá-los. Esse jogo de
palavras, onde o vocábulo criança é utilizado de forma ampla, nos traz preocupações sobre as garantias legais
destinadas às crianças, que incluam os bebês, assujeitados em textos que permitem subjetivações e interpretações,
talvez intencionais de mascarar seus direitos. Nos apoiamos na centralidade dos bebês como sujeitos históricos e de
direitos humanos, sociais e civis, cidadãos potentes com direitos que precisam ser assegurados. Nesse sentido, voltamos
nosso olhar para a matrícula de bebês na Educação Infantil, identificando especialmente a idade de entrada no sistema
educativo, ou seja, na creche. A redação da Lei que determina o escopo etário do público da Educação Infantil gera
dúvidas no que diz respeito à idade de entrada da criança no sistema educativo, ao indicar a oferta de educação infantil
gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. O uso da palavra até, de sentido indeterminado, produz um problema
de entendimento da Lei, em especial no que se refere aos bebês, (aqui entendidos na faixa etária entre 0 a 2 anos), pois
geram um sentido de exclusão dessa faixa etária na Educação Infantil. A indeterminação fica caracterizada no momento
em que a Lei apresenta a idade final, sem garantir o acesso dos bebês, já que não apresenta um marcador etário inicial.
Cria assim lacunas no entendimento e propostas de políticas públicas educacionais que envolvam a creche, responsável
pela educação e cuidados, deixando aos municípios, responsáveis por esta etapa educativa, diferentes possibilidades
de interpretação. Nesse sentido, políticas públicas que se estabeleçam no intervalo de 0 a 3 anos, ou seja, para a creche,
em todas as suas possibilidades excludentes, poderiam ser consideradas em conformidade com a Lei. Analisamos a
realidade de alguns municípios fluminenses e encontramos situações díspares, onde o direito da criança à Educação
vem se configurando ao bel prazer das interpretações e interesses locais. O agravamento da situação aconteceu em
2013, com a obrigatoriedade de matrícula na Educação Infantil para crianças de 4 e 5 anos, dividindo creche e préescola, em uma “fatia” obrigatória e outra não. O entendimento da cidadania dos bebês e da necessária garantia de
seus direitos evidencia a urgência de políticas públicas que ponham em discussão e tragam propostas que reforcem a
existência dos bebês como grupo etário específico, pertencente à categoria crianças e infâncias. Para isso torna-se
necessário ampliar a utilização da palavra bebê em documentos oficiais para a Educação

SIMPÓSIO 13 - PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO COM FAMÍLIAS E PROFESSORES: MELHORANDO A QUALIDADE NA
INTERAÇÃO PARA PRÁTICAS EDUCATIVAS POSITIVAS
Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
Eixo Temático: Educação e aprendizagem
A família e a escola configuram-se como os principais contextos de desenvolvimento da criança e do adolescente. Nesse
sentido a proposta deste trabalho é apresentar adaptações do Programa de Qualidade na Interação Familiar (PQIF) com
diversas populações. Inicialmente será apresentada a proposta original do programa com a descrição os procedimentos,
objetivos, metodologia e resultados já constatados. Alguns dados de pesquisas aplicadas, mesmo em situações com
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critérios específicos de elegibilidade e populações diferenciadas, permitem concluir que o PQIF apresenta bom grau de
efetividade para a interação familiar. Posto isso, serão apresentadas três aplicações inovadoras. O primeiro estudo
almejou avaliar os efeitos diretos do programa sobre a aprendizagem de práticas educativas positivas, e indiretos em
depressão e estresse parental, além de verificar a manutenção da aprendizagem após seis meses. Após avaliação
realizada ao término do PQIF original, foram demonstrados efeitos desejáveis na aquisição de práticas parentais
positivas, na diminuição de estresse e depressão parental e nos problemas comportamentais infantis. Todavia, a versão
ampliada do PQIF permitiu maximizar as aquisições obtidas no PQIF original e contribuiu para a manutenção da
aprendizagem após o término do programa como um todo. O trabalho seguinte tem como objetivo adaptar o Programa
de Qualidade na Interação Familiar (PQIF) para a realidade de famílias com filhos com TEA. A adaptação tem como base
tanto as características do TEA como o processo de re-idealização, fundamental para o desenvolvimento saudável da
família e da criança. O material final contempla nove encontros com duração de duas horas cada encontro. Em relação
ao programa original, houve acréscimo de um encontro, destinado exclusivamente ao processo de re-idealização,
modificação de seis encontros de acordo com as particularidades do transtorno e do impacto familiar e dois encontros
foram mantidos conforme o original. Nessa versão adaptada sugere-se que cada participante compareça aos encontros
com um acompanhante, que pode ou não ser o mesmo em todos os encontros. Acredita-se que esse estudo pode
contribuir com o desenvolvimento de ações destinadas as famílias de crianças com autismo, podendo vir a ser
reconhecido como uma ferramenta que visa a promoção do desenvolvimento familiar. No terceiro trabalho, apresentase a adaptação e ampliação do mesmo programa para professores, no qual o objetivo foi favorecer a qualidade na
interação entre professores e alunos, no ensino fundamental- anos iniciais. Os resultados apontaram para o aumento
da percepção dos alunos sobre seus professores para o Estilo Autoritativo, isto é, aumento da responsividade e
exigência, e redução para a percepção do Estilo Negligente (baixa responsividade e exigência), com poucas alterações
para os Estilos Permissivo (alta reponsividade e baixa exigência) e Autoritário (alta exigência e baixa responsividade).
Além disso, houve redução significativa do uso de Controle Coercitivo nas estratégias utilizadas pelos professores para
limitar e controlar o comportamento dos alunos para ambos os grupos experimentais, denotando efetividade do
programa de intervenção proposto.
Palavras-chave: qualidade na interação familiar; qualidade na interação escolar; práticas educativas.
1º Trabalho
PROGRAMA DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR (PQIF) E SEUS DESDOBRAMENTOS
Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (UFPR)
Famílias com melhor qualidade de interação afetiva e habilidades socioemocionais refletem positivamente em muitos
outros aspectos dinâmicos da sociedade. No Brasil ainda são escassos os programas grupais para prevenção de
comportamentos familiares disruptivos, sensibilização e promoção de práticas educativas parentais adequadas a um
melhor desenvolvimento infanto-juvenil. Um dos principais objetivos de um programa de orientação de pais é
interromper a interação coercitiva que se estabelece entre pais e filhos e promover padrões de interação mais positivos
e pró-sociais, bem como sensibilizar para a importância da parentalidade e suas repercussões no desenvolvimento dos
filhos. Assim, a proposta de um programa de orientação e capacitação para pais pode trazer um importante impacto
social. Desde 2002 o Programa de Qualidade na Interação Familiar (PQIF), criado como um projeto de extensão
universitária, foi aplicado a centenas de pais com crianças até 11 anos. O PQIF é dividido em oito encontros vivenciais
com os temas: princípios da aprendizagem, demonstração de afeto e envolvimento, regras e valores, manejos para
comportamentos desejados, manejos para comportamentos indesejados, comunicação positiva, autoconhecimento e
modelo parental. Ao longo dos anos foi validado e testado por diferentes pesquisadores do país e sua publicação foi
revisada e ampliada em três edições. O programa tem a finalidade de auxiliar os pais no desenvolvimento de habilidades
que lhes capacitem a aplicar métodos mais eficazes de práticas parentais. O PQIF sensibiliza os pais de forma que eles
entendam que eles são parte do comportamento dos seus filhos. Aprendem a discriminar seus próprios
comportamentos e variáveis que os controlam e são capacitados a implementar novos repertórios que possibilitem
regras claras e envolvimento e não apenas repreensões. A teoria e as pesquisas afirmam que grande parte do repertório
comportamental de uma pessoa é construído e mantido pela relação com os outros membros da família. Se os pais
modificam seu comportamento, eles alteram as contingências ambientais e provocam mudanças nos filhos. Assim, a
intervenção tem o objetivo de auxiliar no desenvolvimento infanto-juvenil a longo prazo, propiciando melhor
desenvolvimento global. As avaliações do PQIF por diferentes pesquisadores revelam que, ao final do programa, os pais
relatam maior clareza e consistência no estabelecimento de regras, aumento das práticas educativas positivas, aumento
de responsividade e envolvimento e, especialmente, diminuição das punições no ambiente familiar. O PQIF é um
programa denominado na literatura como “universal”: dirigido a todas as crianças e famílias, sem necessidade de
critérios de elegibilidade para participação, ou seja, é um programa preventivo e tem valor para todas as crianças e
famílias. Alguns dados de pesquisas independentes aplicadas, mesmo em situações com critérios específicos de
elegibilidade e populações diferenciadas (pais de crianças com câncer, mães fila de espera para atendimento de seus
filhos por problemas de comportamento, pais de crianças com transtorno do espectro autista, adaptado para
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professores e incorporado parcialmente em outros programas brasileiros etc.), permitem concluir que o PQIF apresenta
bom grau de efetividade para a interação familiar.
2º Trabalho
EFEITOS DO PROGRAMA DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR, NA VERSÃO AMPLIADA, EM PRÁTICAS PARENTAIS
POSITIVAS E NA SAÚDE MENTAL DE MÃES DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS
Edmarcia Manfredin Vila (UEL), Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (UFPR)
A tentativa de capacitar pais para a melhoria em suas práticas educativas tem sido vista como uma alternativa viável
em serviços de psicologia ou em contextos educativos, ao invés da realização de intervenção exclusiva com a criança,
visto que contribuem para a manutenção dos problemas comportamentais infantis. Trata-se do relato de um programa
de intervenção que culminou na elaboração de uma ampliação do Programa de Qualidade na Interação Familiar (PQIF).
O estudo almejou avaliar os efeitos diretos do programa sobre a aprendizagem de práticas educativas positivas, e
indiretos em depressão e estresse parental, além de verificar a manutenção da aprendizagem após seis meses.
Participaram do Grupo Experimental 10 mães, cujos filhos apresentavam problemas de comportamento, aferidos por
meio do CBCL, inscritos em fila de espera de uma Clínica Escola de Psicologia. Mães e filhos foram avaliados por meio
de entrevistas e inventários, antes, no decorrer do programa, e no seguimento. O programa de intervenção foi
composto por 12 encontros. O PQIF original abarcou os oito encontros semanais, em média com duas horas de duração,
com temas sobre educação e interação mãe-filhos, aplicados por meio de técnicas comportamentais, vivências, tarefas
de casa de casa e atividades de autorregistro. Os outros quatro encontros (três quinzenais e o último após seis meses)
foram conduzidos no mesmo formato do PQIF original, e tiveram o intuito de fortalecer as mudanças comportamentais
obtidas, favorecer o engajamento em tarefas de casa, e contribuir para auto-observação e autoconhecimento,
priorizando-se a maximização de reforçamento positivo por parte da facilitadora. Ao final do programa, observaram-se
vários relatos verbais de mudanças comportamentais das respectivas mães na interação com seus respectivos filhos,
como: melhoria em regras e monitoria; em envolvimento e aumento de valorização por meio de elogios e atenção
positiva; em consequenciação adequada dos comportamentos dos filhos; diminuição de uso de punição física e relatos
verbais compatíveis com maximização do repertório de auto-observação e autoconhecimento. Também, houve efeitos
indiretos em depressão e estresse parental, e diminuição nos problemas comportamentais infantis, visto que oito mães
do programa retiraram o nome dos filhos da lista de espera para psicoterapia individual. Salienta-se que os ingredientes
ativos do PQIF, por se tratar de um programa consolidado, vivencial, grupal e de sensibilização para a tarefa, foram
elaborados para a prevenção de problemas comportamentais infantis. No presente estudo, após avaliação realizada ao
término do PQIF original, foram demonstrados efeitos desejáveis na aquisição de práticas parentais positivas, na
diminuição de estresse e depressão parental e nos problemas comportamentais infantis. Todavia, a versão ampliada do
PQIF permitiu maximizar as aquisições obtidas no PQIF original e contribuiu para a manutenção da aprendizagem após
o término do programa como um todo. Por fim, a perspectiva de que mudanças nas práticas parentais surtem efeitos
desejáveis na saúde mental materna e nos problemas comportamentais dos filhos deve ser amplamente difundida em
contextos clínicos, de saúde e/ou educacionais brasileiros, em termos da proposição de programas de prevenção ou
tratamento parentais.
3º Trabalho
ADAPTAÇÃO DO “PROGRAMA DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR” PARA FAMÍLIAS COM FILHOS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Maria de Fatima Joaquim Minetto (UFPR), Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (UFPR)
O diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA) demanda uma reorganização familiar realizada de acordo com
os recursos que a família possui e com a rede de apoio disponível. Além disso, os pais vivenciam a ruptura de um filho
ideal, momento acompanhado por diversos sentimentos. A forma como os pais vivenciam tal processo influencia na
relação que estabelecem com seus filhos com TEA. A escolha por determinadas práticas educativas parentais interfere
diretamente no desenvolvimento da criança. Fato que enaltece o papel da família, assim como denuncia a importância
de fornecer apoio aos pais. São várias as intervenções destinadas a essas famílias, mas a maioria não tem como foco o
desenvolvimento dos pais. Diante desse contexto, o presente estudo tem como objetivo adaptar o Programa de
Qualidade na Interação Familiar (PQIF) para a realidade de famílias com filhos com TEA. O processo de adaptação do
material englobou as seguintes etapas: autorização para adaptação do PQIF, capacitação e cerificação do PQIF, revisão
assistemática sobre o tema famílias com filhos com autismo, consultoria com profissional especialista da área, estudo
piloto com a aplicação do programa adaptado em grupo com cinco famílias, e elaboração do material final. O programa
adaptado foi intitulado “Programa de Qualidade na Interação Familiar – Especial”. A adaptação tem como base tanto as
características do TEA como o processo de re-idealização, fundamental para o desenvolvimento saudável da família e
da criança. O material final contempla nove encontros com duração de duas horas cada encontro. Em relação ao
programa original, houve acréscimo de um encontro, destinado exclusivamente ao processo de re-idealização,
modificação de seis encontros de acordo com as particularidades do transtorno e do impacto familiar e dois encontros
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foram mantidos conforme o original. Nessa versão adaptada sugere-se que cada participante compareça aos encontros
com um acompanhante, que pode ou não ser o mesmo em todos os encontros. As adaptações foram realizadas com os
propósitos de auxiliar os participantes na estruturação de uma rede de apoio; promover informações sobre o Transtorno
do Espectro Autista, conforme a necessidade de cada grupo de pais; propiciar espaço para que os pais identifiquem
como estão no processo de adaptação a deficiência e promover o uso de práticas educativas mais adequadas ao
desenvolvimento saudável da criança e da família. Acredita-se que esse estudo pode contribuir com o desenvolvimento
de ações destinadas as famílias de crianças com autismo, podendo vir a ser reconhecido como uma ferramenta que visa
a promoção do desenvolvimento familiar.
4º Trabalho
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PARA QUALIDADE NA INTERAÇÃO ESCOLAR PARA PROFESSORES DO ENSINO
FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR), Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (UFPR)
As relações que se estabelecem na escola são fundamentais para o desenvolvimento global da criança. Esse trabalho
teve como objetivo principal criar, aplicar e avaliar um programa de intervenção visando à melhoria da interação entre
professores e alunos, do 3º, 4º. e 5º. Anos, do Ensino Fundamental. Para isso, também se identificou como se davam
essas relações a partir do estudo de Estilos de Liderança dos professores e também do estudo da associação entre
variáveis como: desempenho acadêmico, motivação escolar, qualidade da interação familiar do aluno com relações
interpessoais e estresse do professor. O estudo foi realizado em uma escola pública nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental em um município do interior do Paraná A metodologia utilizada foi de caráter descritivo quantitativo nas
etapas de levantamento de dados, sendo mensurados pelos instrumentos IELP (Inventário de Estilos de Liderança do
Professor), EAME (Escala de Motivação dos Alunos para Aprendizagem), EQIF (Escala de Qualidade na Interação
Familiar) e notas de desempenho acadêmico com os alunos (n=323) e com professores (n=14) foram utilizados o ISSL
(Inventário de Stress de Lipp) e QRI (Questionário de Relações Interpessoais do Professor). A partir dos dados, foi
elaborado, aplicado e avaliado um programa de intervenção com dois grupos independentes, e testado com medidas
repetidas em três etapas, sendo caracterizado o estudo como experimental. Foram realizadas dez sessões com o GE1
Experimental e outras dez sessões com o GE2 Experimental (inicialmente GControle). A sistematização e a análise dos
dados foram feitas utilizando-se o software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences, versão 21) e as análises
foram geradas por meio de medidas descritivas (média, mediana, percentil, porcentagem, desvio padrão etc.) sendo
obtidas as médias dos instrumentos avaliados. Em relação aos testes estatísticos foram utilizados testes não
paramétricos (correlação de Spearman e teste de Wilcoxon) do presente estudo, tendo em vista que, após a realização
das análises da distribuição dos dados por meio do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov, constatou-se que
não seguiam a curva normal, sendo utilizadas, portanto, as estatísticas não paramétricas. Então, os resultados foram
comparados com Pré, Pós e Follow-up do primeiro grupo e analisados os dados de Pré, Linha de Base 1 e Pós Teste ao
GE2 Experimental (GControle). Entre outros aspectos, os Estilos de Liderança predominantes identificados na coleta
inicial foram Negligente e Autoritativo; e, após o programa de intervenção com os professores, os resultados apontaram
para o aumento da percepção dos alunos sobre seus professores para o Estilo Autoritativo e redução para a percepção
do Estilo Negligente com poucas alterações para os Estilos Permissivo e Autoritário. Além disso, houve redução
significativa do uso de Controle Coercitivo nas estratégias utilizadas pelos professores para limitar e controlar o
comportamento dos alunos para ambos os grupos experimentais, denotando efetividade do programa de intervenção
proposto.

SIMPÓSIO 14 - QUESTÕES DE CONVIVÊNCIA NA UNIVERSIDADE: AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIDADE NAS
RELAÇÕES SOCIAIS
Proponente: Maria Suzana S. Menin (UNESP)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Este simpósio tem como foco de estudo a convivência em ambientes universitários e discutindo questões relacionadas
às diversas formas de violência que podem ocorrer tanto entre alunos(as), como entre os demais atores nesse ambiente.
Dentre as violências investigadas, três se sobressaem: as ocorridas em situações de trote, o bullying entre pares e o
assédio moral de figuras de autoridade, como professores a seus alunos. Seguindo esse tema da convivência na
Universidade, apresentamos quatro trabalhos que, de formas diversas, realizam mensurações das violências nas
relações sociais. O primeiro estudo, de Luciene R. P. Tognetta e coautoras, foi realizado entre alunos(as) de cursos de
licenciatura da Unesp e utilizou um questionário on-line com questões que visaram identificar, tanto as formas de
violência vivenciadas por estudantes, como as medidas conhecidas para sua prevenção e intervenção. Além disso, foi
pesquisado se estudantes de cursos de Pedagogia se sentem preparados para atuar como professores de educação
básica no que diz respeito às questões de convivência entre e com seus(suas) futuros alunos(as). No segundo trabalho,
Loriane Trombini Frick, coautoras e coautores, se propõem a avaliar o clima universitário e têm como lócus de pesquisa
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um curso de graduação da UFPR. Várias dimensões foram analisadas, tais como: aspectos do clima universitário e de
saúde mental, suporte social, discriminação, agressão e vitimização, e cyberbullying. O terceiro estudo deste simpósio,
relatado por Aline Pereira de Lima, descreve o trabalho de um núcleo universitário, dentro de um Centro de Educação
em Direitos Humanos, criado em 2016 na Universidade Estadual do Paraná. Este núcleo se dedica à identificação de
demandas e construção de práticas relacionadas à identificação e combate à violência, assédio e injúria racial,
especialmente de alunos(as) oriundos(as) de minorias étnicas. Finalmente, o quarto trabalho a ser apresentado, de Raul
Aragão Martins, coautores e coautoras, ocorreu em duas unidades da Unesp tendo como participantes cerca de 240
alunos de uma unidade e 120 de outra. Estudantes responderam a um questionário on-line sobre questões da
convivência na Universidade, identificação e conhecimento de medidas de proteção em relação a vivência de violências
em situações de trote, bullying e assédio. Obteve-se como resultados, tal como nos demais estudos desse simpósio, que
violências como o assédio moral, abuso de autoridade, preconceito e bullying não são ocorrências raras, são poucas as
denúncias feitas às instâncias formais da Universidade, prevalecendo um sentimento de insegurança entre os
estudantes. Pretendemos tornar evidente, neste simpósio, que as relações sociais no ambiente universitário devem ser
profundamente estudadas e medidas de prevenção e proteção às diversas formas de violência devem ser desenvolvidas.
Passamos a apresentar os estudos que compõem o Simpósio.
Palavras-chave: universidade; violência; convivência
1º Trabalho
O CUIDADO NECESSÁRIO À CONVIVÊNCIA: BULLYING E ASSÉDIO MORAL NA FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE FUTUROS
PROFESSORES E PROFESSORAS
Luciene Regina Paulino Tognetta (UNESP), Darlene Ferraz Knoener (UNESP), Maria Suzana S. Menin (UNESP)
A presente pesquisa propôs o estudo de dois fenômenos presentes no cotidiano de Instituições de Educação Básica e
Universidades – o bullying e o assédio moral. Investigou-se a ocorrência dessas formas de violência no ambiente
universitário e verificou-se, na percepção dos estudantes, a eficácia ou não das intervenções da universidade às
situações de violência vivenciadas. Além disso, averiguou-se a existência de propostas de formação nos cursos de
licenciaturas para o tema da convivência na escola e a percepção da preparação dos futuros professores para sua
atuação diante de problemas de violência na escola. Para o levantamento da frequência e tipologias das manifestações
de violência, utilizamos um questionário on-line do tipo survey, aplicado em 318 estudantes do 1º e 3º ano das
licenciaturas de diferentes unidades da Universidade Estadual Paulista (UNESP). A metodologia utilizada foi um estudo
de campo de abordagem quantitativa. A análise de consistência dos dados foi obtida com a utilização de técnicas
estatísticas da análise fatorial exploratória e os resultados da amostra indicam haver práticas de bullying e assédio moral
nos contextos da instituição, sendo possível também, verificar fragilidades nos sistemas de acolhimento dos estudantes
e no preparo desses para a abordagem preventiva e interventiva do bullying e outros problemas típicos das relações
entre alunos em sua futura prática docente. Dentre os dados obtidos, destacamos os relatos de práticas de violência
entre os pares, sendo que 23,9% afirmam que os colegas insultam ou fazem brincadeiras que causam constrangimento
ou raiva, 25,47% afirmam que há colegas que ridicularizam ou insultam por causa de convicções filosóficas e ou
religiosas e 26,19% indicam que o grupo que pratica intimidação é o mesmo. Os principais efeitos relatados foram
solidão (18,47%), tristeza (27,65%), raiva (31,51%) e vontade de desistir do curso ou dificuldade de estudar (14,1%).
Sobre a postura docente, 32,64% afirmam que os professores parecem fingir que não percebem essas agressões.
Ademais, concernente às práticas características de assédio moral, 11,04% afirmam que os docentes humilham alguns
estudantes, 22,95% reportam que alguns estudantes são mais favorecidos que outros e 32,18% afirmam ter medo de
alguns professores. Sobre a percepção do apoio da instituição, os estudantes desconhecem os expedientes possíveis
para acolher denúncias: 20,82% não sabem nada a respeito, 55,21% sabem um pouco e somente 23,98% afirmam
conhecer o suficiente os sistemas de acolhimento ou apoio oferecidos pela instituição. Finalmente, sobre a discussão
de temas da convivência ao longo do curso, 79,81% afirmam que os temas relacionados à convivência são pouco
discutidos, 85,5% indicam que as discussões sobre temas como bullying e cyberbullying não acontece ou aconteceu
algumas vezes e 82,6% indicam que os estudos sobre violência, conflitos e indisciplina são pouco abordados.
2º Trabalho
ACOLHIMENTO E SEGURANÇA NA UNIVERSIDADE: DESAFIOS PARA A AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES
SOBRE O CLIMA UNIVERSITÁRIO
Loriane Trombini Frick (UFPR), Danrlei Vitorio da Cruz (UFPR), Maria Beatriz de Souza Alverne Maia (UFPR), Rafael
Alessandro Bossoni (UFPR), Vitor Atsushi Nozaki Yano (UFPR), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
O clima universitário pode ser entendido como conjunto de atitudes, percepções, comportamentos e expectativas dos
membros de uma comunidade universitária, no que tange ao apoio percebido por membros desta comunidade, por
meio do respeito a diversidade de pessoas e suas relações, além de aspectos da organização deste espaço. Avaliar o
clima é necessário para identificar os desafios percebidos pelos estudantes e compreender a qualidade de suas
vivências. Tais desafios podem ter relação com a formação acadêmica, profissional e social neste ambiente, valendo
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notar que o clima universitário apresenta natureza multidimensional, podendo incorporar aspectos relacionais, como a
percepção sobre o suporte social, violência, discriminação e vitimização no campus, mas também por meio de
indicadores de bem-estar neste espaço, como o ajustamento psicológico e acesso a serviços de saúde mental. Vale notar
que avaliações desta natureza podem desempenhar um papel importante no planejamento de políticas de inclusão e
diversidade no campus. Neste trabalho, apresenta-se o instrumento desenvolvido para avaliação do clima universitário
desenvolvido na UFP (UFPR). O questionário contém questões que avaliam o perfil sociodemográfico de participantes
além de dimensões como Clima Universitário e Saúde Mental, Suporte Social, discriminação, agressão e vitimização.
Além disso, foram levantados dados sociodemográficos, como idade, gênero, orientação sexual, deficiência e raça. O
questionário foi aplicado no final de novembro de 2018 em seis turmas de um curso de graduação da universidade (n =
133), selecionadas por conveniência. A média de idade das participantes foi de 22,2 anos, com desvio padrão de 5,74
anos. Com relação ao gênero, 94,7% se identificaram como mulheres, 4,5% homens e 0,8% como um gênero nãobinário. Sobre a raça, 78,9% se autodeclararam brancas, 13,5% pardas, 6,0% pretas, 1,5% amarelas. Os resultados
mostram que, de forma geral, as participantes se sentem pouco ajustadas ao ambiente universitário (média = 0,21 em
uma escala de -1 a +1, d.p = 0,36), e a percepção do clima é levemente negativa (média = -0,19, d.p. = 0,40). Com relação
à segurança, a pesquisa indicou que as estudantes se sentem muito mais inseguras à noite (média = -0,67, d.p. = 0,46)
do que de manhã (média = 0,02, d.p. = 0,49) ou à tarde (média = -0,03, d.p. = 0,53). No geral se percebe níveis razoáveis
de suporte social de amigos (média = 0,46, d.p. = 0,51), familiares (média = 0,47, d.p. = 0,60) e colegas (média = 0,56,
d.p. = 0,47), mas pouco suporte da universidade (média = -0,10, d.p. = 0,54). Os dados deste estudo subsidiam ajustes
para o desenvolvimento do instrumento, sendo que na apresentação serão discutidas evidências de validade sobre esta
ferramenta para a avaliação do clima universitário, que poderão subsidiar o planejamento de ações visando a melhoria
da convivência nestes espaços.
3º Trabalho
CONVÍVIO UNIVERSITÁRIO E DIVERSIDADES: A EXPERIÊNCIA EM UM NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS
Aline Pereira Lima (UNESPAR - Universidade Estadual do Paraná)
A tradição cultural brasileira tende a privilegiar a condição da universidade como lugar de ensino visto, sobretudo, como
espaço de transmissão de conteúdos historicamente acumulados que servirão à profissionalização. Mesmo quando vista
como espaço de produção de conhecimento e entendida em sua tríplice finalidade- formação científica profissional e
política- na universidade, ao que parece, não se atenta à qualidade das relações que ali se estabelecem. As excessivas
hierarquias, as relações de poder, os conflitos entre professores e alunos, a competitividade e o apego à produtividade
extrema até são sentidos por aqueles que convivem nesse espaço, no entanto quase nunca essas relações são
problematizadas de forma sistemática. Da mesma forma, os conflitos em torno das questões de gênero, raça, orientação
sexual, religião, deficiências ou outras que envolvam diversidades, são constantemente vistos, sentidos, mas pouco
enfrentados em suas práticas cotidianas. Investir na qualidade das relações sociais de forma institucionalizada,
organizando o convívio universitário de forma que ele seja expressão de perspectivas educacionais e sociais inclusivas,
de uma cultura de valorização da diversidade e defesa dos direitos humanos é algo recente para muitas universidades.
Na universidade onde trabalhamos, por exemplo, data de 2016 a institucionalização de um Centro de Educação em
Direitos Humanos (CEDH) que atua ou pensa diretamente as relações humanas demandadas no convívio universitário.
No simpósio a que decorre este texto, o principal objetivo é relatar nosso envolvimento profissional em um dos Núcleos
que compõe o CEDH da Universidade estadual do Paraná - Campus de Campo Mourão, o Núcleo para Educação das
Relações étnico-raciais (NERA). Serão apresentadas algumas demandas emergentes ao longo da existência do Núcleo,
as ações planejadas para o biênio 2019-2020, ressaltando seus propósitos, fundamentos e as principais dificuldades
enfrentadas. Dentre as demandas constatadas, estão casos de violência, assédio e injúria racial. Dentre as práticas
destacam-se as ações educativas que ensejam a descolonização material e epistemológica provenientes de experiências
de dominação e subalternização, enfrentadas pelas populações negra e indígena, as ações que oferecem apoio à
comunidade acadêmica no que se referem aos desafios vivenciados nas relações étnico-raciais na universidade, as
pesquisa que atravessam a temática e retroalimentam as ações e, paralelamente, aspectos relacionados à qualidade
das relações sociais e da convivência universitária. Comprometidos com a (re) educação de relações étnico-raciais,
cercam nossas discussões: os dispositivos legais; as Políticas de Reparação, Reconhecimento e Valorização de Ações
Afirmativas e seu respectivo marco teórico; e a teoria piagetiana no que tange a autonomia, ao princípio da igualdade,
ao respeito mútuo e às relações de convivência. Destaca-se que a referida teoria nos conduz à certeza de que
oportunidades educativas em que se cultivem certos valores e permitam aos sujeitos refletirem suas condutas são
essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.
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4º Trabalho
OCORRÊNCIAS DE VIOLÊNCIA NA UNESP: CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE LEVANTAMENTO INICIAL
Raul Aragão Martins (UNESP), Leonardo Lemos de Souza (UNESP)
A violência é uma das grandes preocupações da sociedade atual e uma das suas consequências é o aumento do número
de vítimas que são catalogadas no sistema de saúde como originadas por causas externas. Em nosso país esta é a
principal causa de morte em pessoas com idade entre 5 e 49 anos. A universidade, enquanto parte da sociedade, não
está imune ao que ocorre nela, inclusive as manifestações de violência, que neste ambiente se apresentam
especialmente nas recepções de calouros, chamados de “Trotes”, nas ocorrências de bullying e nas perpetradas contra
as diversidades que caracterizam os seres humanos (modos de ser, pensar e viver), nas quais se inclui o racismo, a
desvalorização das mulheres e as manifestações de ódio em relação as expressões de sexualidade que rompem com
binarismo dominante. Consideramos que estas questões devam ser investigas na perspectiva dos Direitos Humanos e
Saúde Pública, esta última, na abordagem das vulnerabilidades. A partir destas considerações, este estudo teve por
objetivo desenvolver um instrumento de levantamento inicial (Screening) para conhecer as ocorrências de violência em
uma universidade pública com 34 Institutos/Faculdades, distribuídos em 24 cidades do estado de São Paulo e que conta
com cerca de 38.000 alunos de graduação matriculados. Para alcançar o objetivo partimos do trabalho que vinha sendo
realizado por um grupo de professores da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade de Campinas
(UNICAMP) e Fundação Carlos Chagas (FCC), para avaliação do clima escolar na Educação Básica e que, posteriormente,
iniciou estudos para investigar, também, o clima no ensino superior. O instrumento construído constou de 25 questões,
em duas versões, uma para os alunos veteranos e outra para os calouros. Ele foi aplicado de forma eletrônica, utilizando
a rede de computadores, em duas unidades da Unesp. A primeira com 2.000 alunos (Unidade A) e, a segunda (Unidade
B), com 1.500 alunos. Após três convites, via mensagem eletrônica, responderam na unidade “A” 244 alunos e 126 na
“B”. Resultados foram praticamente iguais nas duas unidades e desta forma são apresentados em bloco. Cerca de 50%
dos alunos não consideram o ambiente das unidades seguros, o que é confirmado com o mesmo porcentual assinalando
que já sofreram algum tipo de agressão. As violências mais registradas foram assédio moral, abuso de autoridade,
preconceito pelo fato de ser mulher e bullying. O local onde mais ocorrem violências é a sala de aula, seguido de
corredores e repúblicas. O número de denúncias é baixo, com somente 10% dos alunos assinalando que já fizeram
alguma queixa. Este porcentual é condizente com a questão que pergunta aos alunos se estes se sentem seguros para
realizá-las, em que somente 40% responderam sim. Estes dados estão sendo utilizados para a elaboração de uma
política de enfrentamento da violência, o que inclui o reconhecimento das vítimas e agressores e o desenvolvimento de
um programa preventivo para redução das manifestações de violência, de atenção às vítimas e de reeducação dos
agressores.

SIMPÓSIO 15 -PERSPECTIVAS SOBRE CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO
Proponente: Clarissa Pinto Pizarro de Freitas (UNIVERSO)
Eixo Temático: Violência, vulnerabilidade e políticas de proteção
O atendimento às populações em situação de vulnerabilidade social se constitui como uma demanda extremamente
complexa, devido à escassez de recursos, à diversidade de fatores psicossociais e atores que compõem os casos
atendidos. As intervenções realizadas às populações em situação de vulnerabilidade social objetivam contribuir ao
desenvolvimento pleno das potencialidades dos indivíduos atendidos. Apesar da relevância das intervenções para
promoção do desenvolvimento positivo das populações vulneráveis, os profissionais que trabalham com essas
populações enfrentam condições de trabalho precárias. Além disso, a exposição contínua dos profissionais às situações
de desamparo, negligência, violência doméstica e maus-tratos contra crianças e adolescentes pode fazer com que os
profissionais adoeçam. Em relação ao impacto negativo do trabalho na saúde dos profissionais, tem sido observado que
o adoecimento dos trabalhadores que atendem populações em situação de vulnerabilidade social tem sido apontado
como uma das principais consequências negativas para aqueles que trabalham no tratamento de vítimas de violência
em um contexto laboral insalubre. O desenvolvimento de habilidades laborais, o conhecimento, o desenvolvimento de
habilidades laborais e o desenvolvimento de estratégias para o atendimento adequado das populações em situação de
vulnerabilidade social têm sido apontados como efetivos na prevenção do adoecimento profissional. Tendo em vista
que a qualificação profissional pode atuar com um fator protetivo aos profissionais, além de contribuir para que eles
atendam demandas complexas de forma mais efetiva, diferentes esforços têm sido realizados para a qualificação dos
profissionais. Neste simpósio, objetiva-se apresentar três linhas de trabalho que tem buscado capacitar trabalhadores
que atendem populações em situação de vulnerabilidade. No primeiro momento, será relatado o desenvolvimento do
Programa de Formação de Educadores Sociais, o qual buscou identificar os fatores de risco e os fatores de proteção na
rotina de profissionais das instituições de acolhimento, a fim de promover o desenvolvimento de processos de
resiliência profissional em contexto de risco e potencializar a qualidade das relações proximais nas Instituições de
Acolhimento. Em um segundo momento, será apresentada a avaliação do impacto de uma capacitação sobre o uso de
um protocolo de observação naturalista desenvolvida para profissionais da educação infantil da Colômbia e do Uruguai.
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Por fim, no terceiro momento deste simpósio serão discutidas ações que podem ser realizadas para avaliar a efetividade
e o processo das capacitações profissionais, assim como quais fatores pessoais e profissionais têm sido associados a
maiores níveis de no impacto do treinamento no trabalho. A principal contribuição do presente simpósio é discutir como
as intervenções para qualificação de profissionais da Rede de Proteção tem sido desenvolvidas, assim como apresentar
estratégias que podem ser utilizadas para avaliar a efetividade dessas ações.
Palavras-chave: Violência; Capacitação Profissional; Rede proteção
1º Trabalho
PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA EDUCADORES SOCIAS NA PROMOÇÃO DA RESILIÊNCIA PROFISSIONAL
Ângela Adriane Schmidt Bersch (FURG), Maria Angela Mattar Yunes (UNIVERSO)
É fato que o trabalho de profissionais em instituições de acolhimento para crianças e adolescentes no Brasil é permeado
por diferentes estressores ocasionados pelas imprevisíveis adversidades micro e macro contextuais, dentre as quais
destacam-se: heterogeneidade da clientela; alta exigência de flexibilidade e controle emocional individual e coletivo;
ausência de políticas públicas de apoio ao profissional social. Nessa perspectiva, o Programa de Formação de
Educadores Sociais que propomos identifica fatores de risco, fatores de proteção na rotina da instituição e apresenta
algumas possibilidades de promoção da resiliência profissional em contexto de risco, e visa a potencializar a qualidade
das relações proximais no microssistema de Instituições de Acolhimento. Na primeira etapa do estudo – o delineamento
do Programa - foram participantes 30 educadores sociais de três entidades de acolhimento governamental de um
município da região sul do Rio Grande do Sul (RS). Foram realizados 16 encontros no período entre setembro de 2014
a novembro de 2015. Na segunda etapa – a aplicação do Programa – participaram 10 profissionais da formação, estes
atuavam em uma instituição de acolhimento governamental em um município da região sul do RS. Para a intervenção,
utilizamos o método experiencial. O Programa, organizado em 4 módulos e 14 encontros, utilizou-se de estratégias
pedagógicas e teve como tônica a linguagem corporal e as experiências do grupo, com foco nas emoções, sentimentos,
carências, deficiências e potencialidades dos envolvidos. As vivências da corporeidade (ora individuais, ora coletivas)
indicaram a formação como uma possibilidade de mudança e a linguagem corporal um fator potencializador da
resiliência profissional em contexto de risco. A formação em serviço e coletiva dos profissionais, com foco na promoção
da resiliência e de boas práticas, pode significar o fortalecimento da equipe e a (re)construção da identidade do
Educador Social, bem como a ressignificação das suas atribuições e funções voltadas para o seu próprio bem-estar,
assim como das crianças e adolescentes institucionalizados. Comunicações interpessoais (diálogo e linguagem corporal),
Práticas de Cuidado (interações; olhar positivo; rótulos e pré-conceitos) e Rotina institucional (trabalho por plantões e
funcionamento ineficiente) foram os eixos que emergiram a partir da aplicação do Programa. Os dados nos permitiram
enxergar que a possibilidade da pessoa enfrentar uma circunstância, um acontecimento ou um fato adverso no seu
ambiente de trabalho – bem como superá-lo, de forma a transformar esse episódio em fator de proteção pode constituir
o que denominamos “expressões de resiliência profissional”. A resiliência profissional se refere às possibilidades da
pessoa enfrentar a exposição a uma circunstância, acontecimento ou fato adverso, criando uma situação de
vulnerabilidade ou de risco no seu ambiente de trabalho e transformá-lo em fator de proteção. Para aumentar as
possibilidades de êxito nessa tarefa, os processos chave e os mecanismos de proteção (Linguagem corporal, coesão,
apoio de um ou mais colegas, trabalho em equipe, olhar positivo e humor criativo) são fundamentais no contexto de
trabalho.
2 º Trabalho
AVALIAÇÃO DE UMA CAPACITAÇÃO PARA TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Jenny Amanda Ortiz Muñoz (Universidad del Rosario, Argentina), Sílvia Helena Koller (UFRGS)
A auto-percepção de competência profissional e do bem-estar afetivo dos trabalhadores atuantes na educação infantil
pode apontar para o entendimento do compromisso destes profissionais no trabalho. A educação infantil envolve a
tarefa de favorecer e proteger o desenvolvimento integral de crianças desde o nascimento até os cinco anos. Os
trabalhadores devem criar espaços de convivência positivos, experiências de socialização e interação significativas para
as crianças, e sobretudo, devem saber como superar os obstáculos e as dificuldades das crianças no dia a dia, assim
como as suas próprias, especialmente quando trabalham com populações em situação de vulnerabilidade social. A
autoeficácia baseia a capacidade de auto-direccionamento, a motivação para a ação e a regulação dessa atuação. É
compreendida através das crenças que cada pessoa tem acerca das próprias capacidades para organizar e executar o
conjunto de ações que se percebem como necessárias para atingir um objetivo específico. A educação infantil está
sendo enfatizada e está recebendo muita atenção pelas políticas públicas no mundo inteiro, assim como pela academia,
devido principalmente à importância demostrada que tem as experiências dos primeiros anos no desenvolvimento e
proteção das fundações biológicas e sociais humanas. Essa ênfase tem-se traduzido na demanda de qualidade nas ações
para os trabalhadores atuantes na educação infantil de uma maneira sem precedentes, podendo trazer exigências novas
para os profissionais, que pode afetar o senso de autoeficácia dos trabalhadores na educação infantil, assim como seu
bem-estar afetivo. O objetivo deste estudo foi investigar o impacto na autoeficácia ocupacional e nos níveis de bem-
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estar afetivo relacionados ao trabalho em dois grupos de trabalhadores atuantes na educação infantil que participaram
numa capacitação sobre o uso de um protocolo de observação naturalista. Quinze trabalhadoras em educação infantil
participaram em Bogotá-Colômbia (M=35 anos; DP= 9) e 35 em Montevidéo-Uruguai (92% mulheres; M=36 anos;
DP=10). Questionários de auto-relato pré-teste e pós-teste foram usados para avaliar os impactos de interesse (Short
Occupational Self-efficacy Scale, OS; duas sub-escalas do Job-related Affective Well-being Scale, JAWS, Afetos Positivos,
PA, e Afetos Negativos, NA). Os trabalhadores do Uruguai apresentaram níveis mais elevados de OS e PA no pré-teste
(OST1 M=3.7, DP=.7; PAT1 M=3.5, DP=.6) assim como no pós-teste (OST2 M=3.8, DP=.7; PAT2 M=3.5, DP=.6) do que as
trabalhadoras Colombianas (OST1 M= 3.0, DP=.3, PAT1 M=3.1, DP=.2, OST2 M=2.4, DP=.1 PAT2=3.5, DP=.6). As
profissionais da Colômbia apresentaram níveis mais altos de NA no pré-teste (NAT2 M=3.0, DP=.2) e no pós-teste (NAT2
M=3.1, DP=.3) do que os trabalhadores Uruguaios (NAT1 M= 2.0, DP=.5; NAT2 M=2.0, DP=.4) (OST1 Z =-4.31, p<.001,
PAT1 Z =-3.81, p<.001, NAT1 Z =-5.14, p<.001, OST2 Z =-1.843, p<.001, PAT2 Z =-3.81, p<.001, NAT1 Z =-5.34, p<.001). A
capacitação parece não afetar os níveis originais de autoeficácia no trabalho nem dos afetos positivos e negativos dos
trabalhadores atuantes na educação infantil, mas apareceram diferenças entre os países que serão discutidos segundo
o nível de vulnerabilidade social com as quais trabalham, as políticas públicas locais para a primeira infância, assim como
as exigências derivadas destas situações para os profissionais atuantes nesses contextos.
3º Trabalho
CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO: AÇÕES E ESTRATÉGIAS PARA AVALIÁ-LAS
Clarissa Pinto Pizarro de Freitas (UNIVERSO), Sílvia Helena Koller (UFRGS)
A qualificação profissional tem sido identificada como um recurso de trabalho, e, consequentemente um fator protetivo
à saúde e bem-estar dos profissionais, pois auxilia os trabalhadores a atenderem demandas complexas e desenvolverem
estratégias criativas para a solucionar as dificuldades enfrentadas no seu cotidiano laboral. Apesar das ações de
qualificação profissional serem relevantes e valorizadas por diferentes instâncias organizacionais, observa-se que os
profissionais enfrentam dificuldades em aplicar e utilizar os conteúdos discutidos na capacitação. Pontua-se que os
baixos índices de utilização e transferência de aprendizagem dos conteúdos trabalhados nas ações de qualificação
profissional são encontrados nos diferentes grupos de trabalho, apesar dessas ações serem realizadas com diversos
objetivos, em diferentes contextos e para diversos grupos ocupacionais. Em razão disso, estudos que avaliem os fatores
impeditivos aos profissionais aplicarem as habilidades desenvolvidas nas ações de qualificação são necessários. Neste
sentido, tem sido desenvolvidas avaliações das capacitações profissionais para os trabalhadores da Rede de Proteção.
As capacitações profissionais têm sido realizadas por meio de intervenções estruturadas que objetivam discutir
temáticas relevantes ao trabalho dos profissionais, tais como definição e consequências da violência, fatores protetivos
ao desenvolvimento pleno dos indivíduos, e a legislação específica para proteger os diferentes grupos (e.g., crianças e
adolescentes, idosos, população indígena). A avaliação da efetividade das capacitações pode ser realizada por meio da
análise dos efeitos direto e indireto dessas intervenções. Além de investigar os efeitos diretos e indiretos, as avaliações
da efetividade das capacitações buscam compreender quais fatores relacionados à capacitação (e.g., conteúdo
trabalhado, frequência de encontros, infraestrutura), aspectos externos à capacitação profissional (e.g., suporte à
aprendizagem, suporte à aplicação dos conteúdos aprendidos) e alguns aspectos intrínsecos aos participantes podem
estar associados ao impacto dessas ações. A fim de ilustrar a discussão, busca-se apresentar o processo de avaliação de
uma intervenção com 716 profissionais da Rede de Proteção que trabalhavam em instituições públicas de atendimento
às populações em situação de vulnerabilidade social. A amostra foi formada predominantemente por mulheres (88%, n
= 631). A idade média dos participantes foi de 38,8 anos (DP = 11,2 anos). Os efeitos diretos foram investigados por
meio da percepção do impacto do treinamento, percepção de utilidade dos conteúdos trabalhados e impedimentos da
aplicação dos conteúdos aprendidos. Já os efeitos indiretos foram avaliados por meio dos níveis de autoeficácia
ocupacional e bem-estar afetivo. Foi observado que apesar dos profissionais avaliarem a capacitação de forma positiva,
diferentes fatores limitavam a possibilidade deles aplicarem o conhecimento aprendido no atendimento das populações
em situação vulnerabilidade social. Não foram observados efeitos indiretos da capacitação sobre os índices de
autoeficácia e bem-estar afetivo dos profissionais. Os achados deste estudo demonstraram as limitações do uso de
instrumentos de autorelato e de capacitações focadas no conteúdo. Foi observado a necessidade de serem utilizadas
diferentes estratégias para promover a capacitação, assim como investigar o impacto dessas intervenções.

SIMPÓSIO 16 - OS DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DIANTE DAS ESPECIFICIDADES DE DIFERENTES FASES DO
DESENVOLVIMENTO
Proponente: Gimol Benzaquen Perosa (UNESP)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
O desenvolvimento humano, processo constituído por mudanças ou estabilidades que ocorrem nas características
biopsicológicas da pessoa ao longo do seu curso de vida é, geralmente, dividido em diferentes fases/estágios, que tem
características peculiares nas suas várias dimensões: biológica, cognitiva, afetiva e social. Apesar dos estágios não terem
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um caráter universal e invariável, eles possuem uma certa sequencia no tempo, interdependente de múltiplos
contextos, influenciadas pelo momento em que as pessoas vivem e em que ocorre o desenvolvimento. Para os
profissionais da saúde é uma necessidade e um desafio ter conhecimento sobre as características e contextos
específicos das diferentes fases e saber lidar com eles, para poder compreender melhor o paciente, suas necessidades
e, inclusive, estabelecer uma comunicação adequada. Cada estágio envolve crises diversas, crenças associadas e, o
adoecimento e o óbito em algumas faixas etárias são considerados como uma inversão do ciclo vital, implicando em
alto grau de sofrimento para quem trabalha com estes pacientes. Tendo em vista as colocações acima, este simpósio
tem por objetivo apresentar a avaliação do grau de conhecimento e da importância que profissionais da saúde, que
trabalham com sujeitos em diferentes momentos de vida, dão às especificidades das diferentes fases de
desenvolvimento e as implicações no seu atendimento. Assim, a Profa Dra Gimol Benzaquen Perosa, vai abordar a
importância que médicos de uma unidade de tratamento intensivo neonatal davam às primeiras relações de mães com
seus filhos prematuros, ainda na incubadora. Com relação a crianças na fase infanto-juvenil, a Profa Dra Flavia Helena
Pereira Padovani vai apresentar uma pesquisa que avaliou as crenças sobre desenvolvimento, construção de vínculo na
primeira infância e práticas parentais, de profissionais da rede de atenção primária de uma cidade de médio porte do
interior paulista, que, possivelmente, determinam, em grande parte, as atitudes e o comportamento em sua atuação
com essa população. A Profa Dra Leticia Macedo Gabarra apresentará as especificidades do cuidado de uma equipe
multiprofissional, em um Serviço de Onco-Hematologia, frente ao adoecimento por câncer na adolescência. Dará
atenção aos sentimentos mobilizados nos profissionais e estratégias de enfrentamento utilizadas pela equipe,
especialmente frente às situações de terminalidade, que mobilizavam sentimentos de tristeza, frustração e
impotência.Finalmente, com adultas jovens, em idade reprodutiva , a Profa Dra Elenice Bertanha Consonni abordará
como enfermeiros da maternidade de um hospital de nível terciário lidavam com o óbito perinatal, um problema
recorrente neste contexto, que traz repercussões nos vínculos familiares e na relação com outros filhos e o preparo que
os profissionais receberam para atuar frente às dificuldades e sofrimentos inerentes à tarefa de cuidar de mães
enlutadas. Os trabalhos serão discutidos à luz da necessidade dos serviços de saúde de capacitar os diferentes
profissionais para lidarem com as especificidades das diferentes fases do desenvolvimento, tendo em vista um
atendimento mais adequado e humanizado.
Palavras-chave: estágios do desenvolvimento; saúde; capacitação
1º Trabalho
O DISCURSO MÉDICO FRENTE AO PACIENTE PREMATURO: REFLEXOS NA CONSTITUIÇÃO DA SUBJETIVIDADE
Gimol Benzaquen Perosa (UNESP)
Tanto para psicologia como para a psicanálise, as primeiras relações na vida de um bebê são consideradas como base
para seu desenvolvimento e constituição de sua subjetividade. Nos primeiros dias de vida, a voz materna é a via que
permite a organização do percurso pulsional do bebê e participa da instauração do laço mãe/ bebe, unindo-os
gradualmente e garantindo o posterior desenvolvimento do seu relacionamento. Entretanto, quando nasce um bebê
prematuro, a construção do laço primordial entre pais e filhos sofre um impacto que pode acarretar dificuldades de
vinculação com a criança, fundamental para processo constitutivo do sujeito. A internação em unidade de tratamento
intensivo, necessária para garantir sua sobrevida, tira a mãe de cena ou a deixa como coadjuvante e seu saber é
deslocado para o saber médico que vai intermediar a relação mãe/filho. As informações médicas são decodificadas
pelos pais, que atribuem significados, podendo facilitar ou dificultar a percepção da singularidade da criança e o que a
mãe diz para ela na incubadora. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo analisar o discurso dos neonatologistas,
sua preocupação com o que dizem à mãe, afim de manter a singularidade que o neonato precisa para existir
subjetivamente. Para tanto, 7 neonatologistas, responsáveis por prematuros que permaneciam na incubadora 7 dias
após o nascimento, responderam a entrevistas abertas, estando presentes o profissional e a pesquisadora. As perguntas
norteadoras das entrevistas foram: “O que você falou para a mãe sobre o bebê?” e “Como você se sentiu ao dizer?” . A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa local. Utilizou-se análise de conteúdo para interpretar os dados.
Os profissionais viam como sua função primeira transmitir às mães o máximo de informações possível, tanto boas como
ruins, porque sabendo de todas as possibilidades elas estariam protegidas do sofrimento de uma má noticia, visto que
a evolução dos recém nascidos é, geralmente, inesperada. Consideravam estressante se defrontar com os limites do
recém-nascido, da Medicina e seus próprios limites. Para lidar com o desgaste emocional evitavam conhecer detalhes
da vida e sentimentos das familias e, ao dirigir-se às mães, apelavam para o discurso científico ou recorriam a um
discurso informal, excluindo a troca subjetiva. Consideravam importante a presença da mãe, incentivavam o toque, mas
davam pouca atenção à fala com o filho. Percebiam a maioria das mães presentes, quietas frente à incubadora, mas em
vários momentos, ao falar com a criança reconstruíam a gravidez, o parto e interpretavam as ações do filho. Como se
pode perceber, os médicos, sem formação para atravessar situações que implicam sofrimento psíquico do paciente e o
seu próprio recorriam, como proteção, a estratégias de afastamento subjetivo e impessoalidade. No entanto, o discurso
técnico cientifico dos profissionais não impediu que as mães subjetivassem a criança. Possivelmente, um maior
conhecimento dos profissionais sobre a importância dos primeiros conatos e das falas em torno do berço, poderia tornar
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mais subjetivada a comunicação do neonatologista com as mães e, por conseguinte facilitar recuperação do bebê e sua
constituição psíquica.
2º Trabalho
CRENÇAS DE PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM CRIANÇAS SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Flávia Helena Pereira Padovani (UNESP), Manuella Russolo e Souza (UNESP),
Juliana Aparecida Martini (UNESP), Gimol Benzaquen Perosa (UNESP)
Crenças podem ser definidas como componentes cognitivos que fundamentam atitudes, intenções e comportamentos
dos indivíduos frente a determinados eventos. A literatura tem enfocado as crenças parentais sobre desenvolvimento
e saúde da criança para melhor compreender as atitudes e as práticas parentais. Porém, poucos estudos têm buscado
avaliar as crenças de profissionais, de diferentes categorias, que trabalham com crianças, mesmo diante da importância
desses profissionais para a identificação e possibilidade de ações interventivas diante dos problemas de
desenvolvimento. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as crenças de profissionais da rede de atenção
infanto-juvenil quanto ao desenvolvimento infantil, construção de vínculo na primeira infância e práticas parentais.
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de corte transversal. A amostra de conveniência foi formada por 96
profissionais da rede de atenção à criança e ao adolescente de um município de médio porte do interior de São Paulo,
nas áreas de saúde, educação, judiciário, terceiro setor, assistência social, entre outros. A inclusão no estudo esteve
condicionada ao aceite em participar e consequente assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Os profissionais responderam, de forma anônima, a um questionário contendo dados gerais de identificação (idade,
profissão, área e região de atuação) e 21 afirmações sobre desenvolvimento infantil, vínculo parental e práticas
educativas, as quais o participante deveria responder se concordava ou discordava (respostas dicotômicas). Foram,
então, calculadas as frequências de respostas afirmativas (“concordo”) em relação a cada uma das afirmações. A
afirmação com maior frequência (92,70%) de resposta afirmativa (“concordo”) dizia respeito à não linearidade na
trajetória de desenvolvimento e à influência ambiental como possível fator de proteção: “Duas crianças prematuras
sem intercorrências podem ter um desenvolvimento neuropsicomotor diverso, dependendo do ambiente em que forem
criadas”. De forma complementar, a afirmação que os participantes menos concordaram (1,05%) foi: “Pau que nasce
torto morre torto”. Portanto, os profissionais parecem acreditar na capacidade de superação e na forte influência de
fatores ambientais no desenvolvimento. Algumas afirmações dividiram a opinião dos profissionais; uma referia-se à
imaturidade do ser humano ao nascimento (“O recém-nascido humano, diferentemente de outros animais, nasce
imaturo e despreparado: enxerga mal, não se comunica, não anda”) e à primazia da influência ambiental no
desenvolvimento (“ Qualquer criança é uma tábula rasa: pode ser transformada em um homem de caráter ou ladrão”).
As outras duas afirmações que dividiram a opinião dos participantes referem-se à temática do amor materno como
instintivo, ou seja, concernente à natureza da mulher, e do vínculo mãe-filho como duradouro e imutável pelo resto da
vida. Cabe ressaltar que todos os profissionais participantes eram mulheres e, possivelmente, muitas eram mães.
Sugere-se a capacitação de profissionais que atuam com crianças deve enfocar, além das informações teóricas e
habilidades técnicas, suas crenças, pois são elas que determinam, em grande parte, as atitudes e o comportamento.
3º Trabalho
O CUIDADO AO ADOLESCENTE COM CÂNCER NA PERSPECTIVA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Letícia Macedo Gabarra (UFSC), Tamara Santos de Souza (CAPSl)
O adoecimento por câncer na adolescência apresenta especificidades do ponto de vista biopsicossocial que colocam
desafios à equipe na prestação de uma assistência de qualidade. Diante disso, este estudo teve como objetivo
compreender a vivência do cuidado ao adolescente com câncer, na perspectiva da equipe multiprofissional de um
Serviço de Onco-Hematologia do sul do país. Para tal, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com nove
profissionais que compunham a equipe multiprofissional (2 da medicina, 2 enfermagem, 1 psicologia, 1 farmácia, 1
nutrição, 1 serviço social e 1 equipe de apoio - recepcionista), utilizando-se o critério de saturação dos dados. A análise
qualitativa foi feita por meio da análise de conteúdo. Os dados foram organizados em quatro categorias: 1.
especificidades do cuidado ao adolescente com câncer, 2. sentimentos mobilizados nos profissionais de saúde, 3.
estratégias de enfrentamento utilizadas pela equipe e 4. desafios na assistência. Na primeira categoria, especificidades
do cuidado ao adolescente com câncer, os participantes explicitaram a questão da imprevisibilidade, os desafios a
respeito da tomada de decisão sobre os protocolos a serem aplicados (mais leves, indicados para adultos ou mais
agressivos, geralmente utilizados com crianças), sobre o momento de interromper o tratamento, bem como as
especificidades no manejo com o adolescente. Na segunda categoria, sentimentos mobilizados nos profissionais de
saúde, os participantes foram unânimes em afirmar que o adoecimento por câncer no adolescente mobiliza mais a
equipe se comparado ao paciente adulto/idoso. Tal mobilização aparece associada, principalmente, à imprevisibilidade
do tratamento e da vida, o que gera sofrimento significativo nos profissionais, resultando em sobrecarga física e
emocional. Os sentimentos identificados pelos participantes foram de angústia, tristeza, compaixão e impotência. O
adoecimento nesta faixa etária foi considerado como uma inversão/interrupção do ciclo vital. Alguns participantes se
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percebem identificados com o sofrimento dos pacientes e familiares, por vivenciarem a mesma etapa do ciclo de vida
familiar e possuírem filhos adolescentes. As situações de terminalidade foram descritas como as mais mobilizadoras
emocionalmente com sentimento de tristeza, frustração e impotência. Entretanto, os participantes também elencaram
os sentimentos de competência e gratificação pelo cuidado oferecido e pelo vínculo com pacientes e familiares. Na 3a
categoria, estratégias de enfrentamento utilizadas pela equipe, os participantes citaram estratégias a) focalizadas no
problema: destacaram a necessidade de capacitações e promoção de espaços de reflexão e troca entre os profissionais;
b) na emoção: citaram o distanciamento emocional, descontar o estresse e a sobrecarga em outras pessoas da equipe
e a distração como forma de evitar o contato com assuntos que possam mobilizar sofrimento; c) na busca por suporte
social: apoio instrumental, emocional ou de informações. Na 4a categoria, desafios na assistência, foram citados a
articulação da equipe multiprofissional; estrutura física; necessidade de atividades voltadas para os adolescentes; e
promoção de espaços de escuta que favoreçam a comunicação entre profissionais e pacientes. A partir dos resultados,
identificou-se que o cuidado ao adolescente com câncer tem impacto emocional significativo nos profissionais de saúde,
exigindo investimento técnico e emocional para que eles possam suportar tal desafio.
4º Trabalho
MÃES EM LUTO - A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NA MATERNIDADE
Elenice Bertanha Consonni (UNESP), Mariane Graciano Duarte (HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MARÍLIA),
Milena Temer Jamas (UNESP), Ariane Silva de Jesus (UNESP)
Gerar um filho é uma das experiências mais significativas e complexas na vida da mulher. A confirmação da gravidez
torna o filho uma realidade psíquica e a mãe prepara-se para recebê-lo com expectativas e projetos futuros, vinculandose progressivamente à criança, ainda idealizada. Embora seja evento normativo dentro do período reprodutivo, a
gestação é tida como período potencialmente crítico, do ponto de vista desenvolvimental. Quando a mulher perde seu
bebê, antes ou logo após seu nascimento, precipita-se outra crise, inesperada, que se sobrepõe à crise normativa do
ciclo gravídico, acarretando maior vulnerabilidade psíquica. A dificuldade de elaboração desse tipo de perda é agravada
ao ser socialmente subestimada, pois se costuma associar a intensidade e duração do luto ao tempo de convivência
com a pessoa que morreu, limitando o apoio necessário e acarretando efeitos desastrosos no psiquismo da mulher.
Assim, o luto perinatal é complexo e fator de risco para desenvolvimento de luto complicado, podendo comprometer o
sistema familiar e afetar o desenvolvimento de seus membros, especialmente os filhos sobreviventes, assim como a
relação com filhos subsequentes. Nesse contexto, o profissional de saúde tem papel essencial e sua postura pode ser
decisiva na elaboração do luto da mãe e familiares. Este estudo procurou conhecer a experiência da equipe de
enfermagem na abordagem e cuidado de mães e familiares na maternidade, após perda perinatal. Trata-se de estudo
exploratório descritivo qualitativo. Participaram 19 profissionais (enfermeiras e técnicas) que prestavam cuidados
diretos à mulher, há pelo menos um ano, na maternidade do Hospital das Clínicas de Botucatu. Foram realizadas
entrevistas individuais, áudio gravadas, transcritas na íntegra e analisadas sob a perspectiva da análise de conteúdo. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa local. Os discursos revelaram a percepção da equipe de
diferentes necessidades da mãe que perde o filho na maternidade, enfatizando a importância de respeitar sua
individualidade e oferecer cuidado particularizado na tentativa de protegê-la de mais sofrimento. Os relatos apontaram
para forte crença na importância de mãe, pai e familiares verem e se despedirem do bebê, como um facilitador para a
aceitação da perda e elaboração do luto. Foram destacadas dificuldades e sofrimentos inerentes à tarefa de cuidado
neste contexto, assim como busca individual de formas para lidar com elas. Todas as entrevistadas afirmaram não terem
sido preparadas, durante a formação profissional, para lidar com situações de morte e luto, principalmente quando se
trata de mortes não esperadas, como as de recém-nascidos. Em geral apoiaram-se em percepções pessoais, modelos
de profissionais mais experientes e eventuais palestras. Conclui-se que a equipe se mostrou empática quanto as
necessidades das mulheres que vivenciam perda perinatal, refletindo em adequada postura profissional, facilitadora do
processo de elaboração da perda. Porém, a capacitação para lidar com a morte e com a perda não foi assegurada
durante a formação profissional, indicando ne¬cessidade de atualização dos currículos universitá¬rios e técnicos, para
que a qualificação do cuidado, nesse contexto, seja garantida e não condicionada a valores, crenças pessoais e
ocasionais iniciativas institucionais.

SIMPÓSIO 17 - TECNOLOGIA E ACESSIBILIDADE FAVORECENDO O DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Proponente: Fernando Augusto Ramos Pontes (UFPA)
Eixo Temático: Tecnologia e Desenvolvimento
O conhecimento acadêmico sobre desenvolvimento humano no Brasil se destaca pelas discussões teóricas. Contudo há
uma dimensão da produção de conhecimento ainda pouco explorada, a referente ao desenvolvimento de inovações
tecnológicas, o potencial desta área é imenso não somente de produtos que possam melhorar a qualidade de vida das
pessoas, no desenvolvimento de Políticas Públicas (PP), como também no feedback em termos teóricos, ciência básica
na ampliação do horizonte do conhecimento. Uma das áreas que mais pode se beneficiar é a área de inclusão social das

48

pessoas com deficiência e seus familiares. Os trabalhos apresentados neste simpósio se propõem a demonstrar
experiências no desenvolvimento de inovações para pessoas com deficiência. Dois deles são ferramentas de
acessibilidade (D Eficiência: uma rede virtual de apoio social sobre deficiência, e o Dmóvil: uma ferramenta de aumento
de autonomia de PcDs) e o terceiro trata de uma ferramenta de avaliação de estratégia visual (“Adaptação e
automatização de um teste de avaliação de exploração visual: (Carros)”), todos os três produtos foram desenvolvidos
sem fins lucrativos e com Apoio Financeiro público e serão de domínio público. Evidentemente, o desenvolvimento
destas tecnologias só foi possível por intermédio do intercâmbio entre psicólogos, terapeutas ocupacionais,
fisioterapeutas, assistentes sociais e em especial os profissionais de Tecnologia da Informação (TI) que souberam
desenvolver produtos a partir dessa demanda e diálogo contínuo com esses profissionais e com pessoas com deficiência.
Espera-se com este simpósio além da apresentação destes produtos tecnológicos, propiciar uma discussão sobre o
desenvolvimento dessas parcerias, das possibilidades de utilização em PP e da apresentação deste novo campo de
atuação para psicólogos do desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Tecnologia; Inclusão social; Deficiência.
1º Trabalho
D EFICIÊNCIA: UMA REDE VIRTUAL DE APOIO SOCIAL SOBRE DEFICIÊNCIA
Fábio Manoel França Lobato (UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará), Fernando Augusto Ramos
Pontes (UFPA), Simone Souza da Costa Silva (UFPA), Samia Marcia Araujo Monteiro Pires (UFPA)
As redes sociais se configuram em um dado sistema social onde há a presença de atores e relações de interdependência
entre estes, que podem ser objetos, pessoas, instituições, eventos, entre outros. As redes sociais virtuais são
dispositivos digitais que conectam as pessoas. Desde os anos 90 têm se associado à necessidade imperiosa de
globalização, expressando-se como uma nova maneira de se relacionar e de estar conectado ao mundo, de ampliar
conhecimentos e difundir ideias. Com o objetivo de conectar pessoas com deficiência (PcDs), cuidadores de PcDs,
profissionais ou acadêmicos que trabalham na área ou interessados em geral, criou-se uma plataforma digital intitulada
D EFICIÊNCIA. Essa plataforma é uma rede virtual de apoio social sobre deficiência, criada em parceria entre a
Universidade Federal do Pará, por meio do Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento, a
Universidade de São Paulo, por meio da Faculdade de Enfermagem de Ribeirão Preto, a Universidade Federal do Oeste
do Pará e a Universidade Federal de Minas Gerais. Trata-se de uma tecnologia atrativa e inovadora de difusão de
informação cientificamente válida para os usuários, constituindo-se em uma importante ferramenta de
empoderamento da comunidade civil que dela participar. Funciona como grandes redes virtuais, como um Facebook,
onde é possível postar vídeos, comentários, imagens, participar de comunidades, chats de mensagens, enquetes, entre
outros. Essa rede virtual de apoio social cumpre o papel de conectar pessoas e compartilhar experiências e informações
sobre diversas demandas acerca das deficiências, lança-se, assim, ao desafio de promover inclusão social, através da
transferência de conhecimento científico válido, disponibilizando informações de saúde de qualidade, mas também, por
meio de interações das famílias, profissionais, pessoas com deficiência e instituições, influenciando na melhoria da
qualidade de vida desses usuários.
Apoio Financeiro: CAPES
2º Trabalho
DMOVIL: UMA FERRAMENTA PARA FOMENTO À AUTONOMIA DE PCDS
Ronaldo de Freitas Zampolo (UFPA), Agostinho Luiz da Silva Castro (UFPA)
Fundamentando-se na garantia de reivindicação de direitos da pessoa com deficiência (PCD) em base de igualdade com
sua comunidade surgiu este projeto. Foi desenvolvida uma plataforma móvel, gratuita, que permitirá o mapeamento
de pessoas com deficiências e o acesso rápido e fácil à rede de serviços de apoio a este público nas áreas de saúde,
educação e lazer. Este aplicativo foi elaborado por em parceria entre o programa de pós-graduação da psicologia e
engenharia da computação. Por meio do aplicativo, a PcD avaliará e classificará os serviços e espaços oferecidos a
mesma, funcionando desta forma como avaliador e classificador. As informações geradas serão armazenadas em banco
de dados, que poderá ser acessado por idealizadores, gestores governamentais; políticos, pesquisadores e outros atores
sociais envolvidos nas políticas de Saúde, Educação e Lazer voltadas à PcD. Para auxílio na construção do Banco de
Dados (BD), um sistema de geolocalização integrará a plataforma e permitirá o mapeamento da localização de serviços
específicos. Para tanto se terá como base o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que norteará com propostas de espaços
e serviços que serão disponibilizados pela plataforma, além de uma base pré-carregada de locais públicos de assistência
social e saúde. Dentre esses serviços, na área da saúde, serão identificados: os locais com ações preventivas de
deficiências; a rede de serviços de saúde voltada ao atendimento da pessoa com deficiência (serviços especializados,
habilitação e reabilitação). Nos serviços de educação (públicos e privados) com oferta de educação especial aos alunos
com deficiência, bem como pontos de formação técnica, profissional e de ensino superior voltados à formação da PcD.
A visualização dos serviços de apoio ao lazer, como equipamentos urbanos comunitários acessíveis, locais públicos com
eliminação de barreiras arquitetônicas e urbanísticas, pontos de serviços de transporte público adaptados, identificação
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das instalações culturais, desportivas, de turismo e de lazer, que permitam o acesso, a circulação e a permanência da
PcD. Outro diferencial no aplicativo será a possibilidade de avaliação e classificação dos serviços e ambientes. Durante
a utilização do aplicativo o usuário poderá pontuar os serviços oferecidos e a infraestrutura visitada/utilizada. Este ponto
relevante do projeto, permitirá a garantia de expressão e o exercício de reivindicação de direitos através da ação efetiva
de escolhas e tomada de decisões quanto ao uso e melhorias de espaços coletivamente. Todas as informações serão
coletadas através de cadastros. Um cadastro de usuários será construído, com acesso restrito e de acordo com um
“Termo de Uso” bem definido resguardando, principalmente, a individualidade de cada usuário. A expectativa de
resultado aponta para a criação de facilidades para o acesso à informação, rapidez na atualização de dados relacionados
com a saúde, educação e lazer de PcDs. Como uma consequência, espera-se a construção de uma ferramenta ágil para
prover informações relevantes às PcDs a fim de permitir autonomia e melhoria na qualidade de vida dessas pessoas.
Adicionalmente, espera-se que a reunião dessas informações induza e/ou aprimore as políticas públicas voltadas ao
público alvo do projeto.
Apoio Financeiro: CAPES e Apoio Financeiro próprio.
3º Trabalho
ADAPTAÇÃO E AUTOMATIZAÇÃO DE UM TESTE DE AVALIAÇÃO DE EXPLORAÇÃO VISUAL: (CARROS)
Agostinho Luiz da Silva Castro (UFPA), Kelly Vale Pinheiro (UFPA)
O modo como as pessoas buscam informações no ambiente, é uma etapa importante para a definição de interações
eficazes deste sujeito com o meio. A exploração visual é uma possibilidade de coletar essas informações, caracterizada
como o processo de encontrar e selecionar um ou mais alvos em uma cena contendo um número variado de distratores.
As estratégias de exploração visual aplicadas são processos particulares na aquisição da informação e dependem da
capacidade de deslocamento do foco da atenção visual em torno da cena, aliado à habilidade de inibir o engajamento
de estímulos distratores. Existem diversos instrumentos que se propõem a avaliar esta ação oculomotora, dentre eles,
destacam-se os testes de cancelamento, onde é realizada a identificação de alvos específicos cercados por distratores.
A utilização deste tipo de ferramenta complementa avaliações na análise do desenvolvimento cognitivo de indivíduos
e avaliação de quadros atípicos contribuindo desta forma para o planejamento de intervenções positivas. Existem na
literatura diversos testes que se propõem a avaliar a exploração visual de indivíduos, entretanto identifica-se a carência
de instrumentos automatizados acessíveis para avaliar essas questões, especialmente com crianças. Esta pesquisa,
realizada em parceria entre os programas de pós graduação da psicologia e ciência da computação, apresenta uma
proposta de adaptação ecológica à realidade brasileira, de acompanhamento e aprimoramento de um teste de
cancelamento denominado teste dos carros, neste momento a pesquisa tem o objetivo de avaliar a influência ou não
da localização dos alvos na escolha das estratégias aplicadas por um público com habilidade de leitura consolidada e
com um público com pessoas com deficiência. Apesar de ter por base um teste francês chamado “Voitures”, o teste dos
carros acabou dando origem a um novo instrumento considerando todas as alterações e sua interface de aplicação. A
ferramenta desenvolvida visa auxiliar terapeutas ocupacionais, psicólogos, pedagogos e outros especialistas,
aprimorando a aplicação do referido teste com a interação computador/criança e ampliando a análise dos dados
coletados. Várias funções cognitivas são envolvidas no processo de exploração visual do indivíduo. Neste teste
automatizado, considerando as análises realizadas, é possível citar como exemplos: memória de trabalho, atenção
concentrada, focalizada e alternada; função executiva: planejamento, seleção e manutenção de estratégias bemsucedidas; automonitoramento; iniciação, inibição e flexibilidade cognitiva; controle inibitório; velocidade psicomotora;
percepção visual; memória; e coordenação visomotora. Dados quantitativos com informações rápidas e precisas sobre
tempo de acionamento de alvos, localização de ponto de partida, quantidade de alvos encontrados, descartados,
distratores encontrados, ignorados e qualitativos através de grafos com detalhamento de estratégias utilizadas estão
em processo de coleta e análise. Os resultados preliminares são animadores, com a predominância de estratégia visual
linear com alvos em distribuição linear em indivíduos com leitura estabelecida, apesar da presença de estratégias
circulares e indefinidas em alguns casos. Novos experimentos estão em curso com uma amostra de participantes com
deficiência e a utilização da tecnologia de eye-tracking que permitirá uma análise mais completa da habilidade viso
motora do indivíduo com deficiência, ou seja, da habilidade de sincronizar informações visuais com o movimento físico.
Apoio Financeiro: Apoio Financeiro próprio.

SIMPÓSIO 18 -ESTÉTICAS, CINEMA E PRODUÇÃO JUVENIL NA CULTURA DIGITAL.
Proponente: Fabrícia Teixeira Borges (UNB)
Eixo Temático: Tecnologia e desenvolvimento humano
Este simpósio tem como objetivo discutir as relações que se estabelecem entre estética, cinema e as culturas digitais e
suas contribuições para a psicologia do desenvolvimento. Na contemporaneidade, a comunicação toma foco das
interações, modifica formas de ser no mundo e na sociedade. A noção de interação, de comunicação e de expressão
toma rumos diferentes, quando pelo acesso às culturas digitais promovemos forma diferentes de pensar a si mesmos e

50

aos outros. Outras imagens surgem de nós e dos outros. Imagens estetizadas ora em uma tela de celular, ora que se
apresentam nas narrativas de um filme e tomam repercussões nos vãos do pensamento em contato com a tela, do
cinema, do celular ou do computador. Estéticas contemporâneas que propomos discutir a partir de 4 trabalhos de
pesquisadores que caminham sobre as considerações destes temas em sua contribuição para a psicologia do
desenvolvimento. Se por dois trabalhos, como o de Wilsa Ramos e Cíntia Boll, trilhamos uma reflexão sobre as estéticas
e as culturas midiáticas, a partir dos outros dois temas, apresentados por Marcos Melo e Michele Vasconcelos e por
Fabrícia Borges, que destacam o cinema e as experiências em sala de aula como condutores da discussão. Temas que
se enlaçam, mas também se afastam. Uma vez que o desenvolvimento do olhar sobre o cinema parte de uma tecnologia
diferente dos ambientes digitais, se entendermos as diferenças entre os primórdios dessa tecnologia e as atuais. O
trabalho da Dra. Cíntia Boll (UFRGS) propõe a reflexão sobre as formas de produção contemporânea juvenil baseada na
narrativa videográfica. Trata-se de uma comunicação dialógica onde quem vê algo, vê e (re)age atribuindo sentidos que
não só técnica e/ou criticamente. O da Dra. Wilsa Ramos (UnB) terá como foco principal o repensar do ato de olhar na
cultura digital, como um recurso para a aprendizagem e o desenvolvimento humano, em meio a conteúdos estetizados,
enraizados em mídias dispersas e vagantes na web. Na continuação, o Dr. Marcos Melo (UFS) e a Dra. Michele
Vasconcelos (UFS) apresentam uma análise sobre a encomenda de produção de filmes-cartas numa turma de
estudantes do sétimo período do curso de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, matriculados na disciplina
“Psicologia e Práticas em Educação”. E para finalizar, discuto a experiência de aprendizagem em uma disciplina sobre
Cinema e Desenvolvimento Humano realizada com estudantes de graduação do curso de psicologia. Serão apresentados
os relatos e reflexões dos estudantes de como o ato de assistir e discutir os filmes pode mobilizar a produção de outros
significados, gerando um novo direcionamento do olhar dos espectadores do cinema. Concluímos que é sobre o olhar
e sobre as mediações que a estética contemporânea toma forma(s) de expressão, digitais ou analógicas. Nesta
perspectiva, propomos uma reflexão que possa aguçar a sensibilidade do olhar e do diálogo com as dimensões
oscilantes expressas em várias estéticas, como o cinema, os vídeos de paródias no Youtube, as imagens da web e de
outros símbolos e signos que impactam nos processos de desenvolvimento humano.
Palavras-chave: Culturas digitais; cinema; desenvolvimento humano e estéticas.
1º Trabalho
ENUNCIAÇÕES ESTÉTICAS EM VÍDEOS ESCOLARES COMO EXPRESSÃO DA AUTORIA JUVENIL NA CULTURA DIGITAL.
Cintia Inês Boll (UFRGS)
A educação midiática tem sido costumeiramente vinculada às propostas pedagógicas ou de um lugar da crítica, da
análise metódica do que se vê e lê, do que se estuda em conteúdos escolares, ou de um lugar da análise técnica entre
software e hardware. Nesse aspecto as questões estruturais-ideológicas e tecnológicas são contempladas ao mesmo
tempo em que outra, a do componente estético, subsume, inexiste: ela pulsa, ela vive, mas parece (ainda) não existir
na educação midiática. Emerge uma variedade instigante do singular componente estético presente nas paródias
videográficas escolares, que é mesmo componente estético que na poesia faz parceria com a palavra. Este se apresenta
em parceria ao mesmo tempo com a palavra, o som (musicais ou ruídos) e outros materiais visualmente perceptíveis
(gestos, mímica, vestuário, personagens, cenários). Uma típica comunicação contemporânea expressa pela/na
produção de vídeos é cada dia mais carregada pelo componente estético enunciado em muitos trabalhos escolares
juvenis definidos como paródias publicados no YouTube. Em tempos de cultura digital é cada dia mais necessário
compreender os motivos pelos quais um jovem se debruça na composição de vídeos para a internet, para usá-los em
seus trabalhos escolares, publicizando sua produção a fruidores/leitores desconhecidos e não previsíveis, para além do
grupo escolar e do professor de uma disciplina curricular. Mais do que isso: é preciso compreender como este jovem
instaura um processo de comunicação, encarnado em/nesse objeto digital: há uma estética própria a essa enunciação
juvenil. A educação midiática cada dia mais e mais, muito especialmente pela popularização das tecnologias móveis,
tem sido marcada por variáveis que não só técnica e não só crítica. A produção e a distribuição da informação está cada
dia mais volúvel e volátil em novas mídias e/ou mídias interativas e/ou mídias digitais. Se reconhece um fluxo marcado
por uma matriz digital que tem componentes de natureza colaborativos, interativos, distributivos e especialmente
estéticos em prontidão para fazer parceria com os currículos escolares. Essa parceria é indutora de outras possibilidades
de leituras, cada dia mais apreciativas/fruidoras, e cada dia menos analíticas e passíveis de certos e errados. Nesse
sentido, esse ensaio oral propõe a reflexão de uma típica produção contemporânea juvenil baseada na narrativa
videográfica. Trata-se de uma comunicação dialógica onde quem vê algo, vê e (re)age atribuindo sentidos que não só
técnica e/ou criticamente. Uma produção que se mantém ativada na relação dinâmica também com fruidores/leitores
dessas comunicações e que, em sintonia com a cultura digital, convida-nos a investigar a relação discursiva enunciada
esteticamente nessas narrativas dispostas nas paródias videográficas escolares.
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2º Trabalho
O ACULTURAMENTO DO OLHAR NAS ESTÉTICAS FLUÍDAS, MOBILIZADORAS E PARALISANTES NAS/DAS MÍDIAS E
REDES SOCIAIS.
Wilsa Maria Ramos (UNB)
A aprendizagem mediada pelas TIC define formas de participação, comunicação, consumo, produção, autoria, de
entretenimento, aprendizagem, trabalho ou pesquisa na web. A aprendizagem mediada pelas TIC provê à pessoa três
acontecimentos inéditos na história da humanidade: hiperconectividade, hipermobilidade e a ubiquidade. As
tecnologias móveis e seus aplicativos trouxeram possibilidades de interação instantânea, síncrona ou assíncrona,
recursos e ferramentas para interconectar e produzir objetos e conteúdos para a web, estando em movimento físico,
em locais distintos e mantendo-se conectados. Esses acontecimentos oferecem contextos ampliados e diferenciados
que podem atender as demandas dos diferentes tipos de aprendizes. Os novos contextos representam nichos potenciais
de aprendizagem que estão além das ofertas da escola formal. Entre o sujeito que aprende e os novos contextos de
aprendizagem há uma infinidade de linguagens estetizadas, recursos estilísticos, imagéticos que funcionam como
atratores, como códigos visuais erópticos, em uma mescla de erotismo e óptica que na comunicação metropolitana
atraem olhares nas tentativas de fazer-se ver, pela sedução ao participante e pela necessidade de decifrar enigmas ou
ser devorado pela obra em um determinado público, que também torna o olhar mais culturalizado e específico, olhar
pelo olhar do público. Os atratores também representam as formas bizarras, grotescas e absurdas que capturam o olho
na tela. A eróptica mistura uma dimensão sensual, perceptiva e sensorial do olhar na qual o sujeito que olha produz e
reconstrói os significados e sentidos. Ao comparamos as formas de estar na tela da televisão, cultura analógica, com o
estar na tela mediada pela matriz da cultura digital, encontramos na primeira o espectador, e na tela do celular, do
notebook, desperta o espect-autor, interativo, participativo. Abre-se um canal para a participação sensorial e multisensorial do corpo, no qual a “informação coloniza cada campo de nossas retinas urbanas” e o órgão do corpo ativado,
capturado, sob esse tipo de procedimento é o olho. Olhar ganha outras nuances, expandindo a capacidade de absorver,
decifrar códigos diversos em um mesmo momento do aqui agora. O olho matiza sua função. Não é somente um órgão
externo, tem uma função perceptiva_estética essencial. Entreinado culturalmente, aculturado pelas estéticas fluídas,
mobilizadoras e paralisantes que prenham as mídias e redes sociais, produz distintos sentidos subjetivos. Na cultura
digital, didaticamente, aprender, desenvolver, modificar, inventar, novas formas de olhar se torna urgente. O repensar
da estética do olhar na cultura digital, como um recurso para a aprendizagem e o desenvolvimento humano, em meio
a conteúdos estetizados, enraizados em mídias dispersas e vagantes na web, será nosso foco de discussão.
3º Trabalho
HABITAR A SALA DE AULA COM O CINEMA: UMA EXPERIÊNCIA COM FILMES-CARTAS.
Marcos Ribeiro de Melo (UFS), Michele de Freitas Faria de Vasconcelos (UFS)
Pensar o entremeio psicologia e educação com o cinema. Articular imagens, planos, ângulos, sons, pensamentos e
sensibilidades. Este relato de experiência apresenta uma análise sobre a encomenda de produção de filmes-cartas numa
turma de estudantes do sétimo período do curso de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe, matriculados na
disciplina “Psicologia e Práticas em Educação”. Esta proposição nasceu do desejo de desvencilhamento de olhares
esgotados de mesmidades diante da educação e do escolar. Como produzir novos modos de sentir e viver a educação?
Como multiplicar as formas de vida no espaço escolar? Novos olhares e sentidos não somente dos alunos, mas também
dos próprios professores. Nessa direção os filmes-cartas dão passagem às experiências, ao sensível e ao nomadismo do
devir-mestre e do devir-estudante, numa reinvenção da sala de aula. Apontam-nos também o desafio de nos
desligarmos das redes de legitimações que nos dizem o que é o cinema. Saímos da lógica dos festivais, das grandes
mostras, das grandes salas de exibição, dos efeitos especiais e de toda mercantilização da imagem-movimento. Os
filmes-cartas são dispositivos fílmicos iniciais de criação com o cinema. Endereçado a alguém ou a alguma coisa, um
filme-carta narra a vida de quem o produz, seu modo de ver o mundo, sua existência e tudo aquilo que o afeta. Em
nossa experiência, no entanto, não se trata de uma intensificação ou tradução em imagens de um “eu” estável, mas de
sua diluição num plano coletivo acionado por textos científicos e poético-literários, debates, filmes ficcionais,
documentários e do esgarçamento da educação como prática em vivências numa ocupação do movimento sem teto,
em associações de trabalhadores, escolas públicas, escolas de Pedagogia Waldorf e associações LGBTQI. O filme-carta,
portanto, está pautado numa lógica não-informacional, não-mercadológica e utilistarista do conhecimento. Conhecer
passa a ser um não-saber que penetra, passa, toca e, constantemente, transforma e produz subjetividade. Na criação
de um filme-carta borram-se dicotomias: espectador versus produtor, mestre versus aluno, emancipador versus
emancipado, ensino versus aprendizagem. A aposta nas potências sensíveis dos/das alunos/as parte também da
possibilidade de constantes deslizamento de sentidos das imagens, da variabilidade de escolhas estéticas, na politização
dos objetos-máquinas (câmeras digitais, filmadoras, aparelhos celulares). Deste modo, conectamo-nos aos pequenos
gestos de criação de seus produtores, vinculamo-nos às miudezas da vida, à errância dos olhares, avessamos a sala de
aula e estendendo-nos para além dela, abrimos janelas, portas, andamos por entre corredores, pátios, ruas e nos
deixamos invadir pelo mundo.
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4º Trabalho
EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO MEDIADO PELO CINEMA.
Fabrícia Teixeira Borges (UNB)
O objetivo deste trabalho é discutir como o cinema/onsu pode mediar experiências estéticas e de arte no sentido de
ampliar a tomada de consciência. Partindo de uma concepção da mediação semiótica e das interações sociais e
dialógicas, encontramos na arte, e em especial no cinema uma suposição de que os recursos imagéticos, a elaboração
da linguagem cinematográfica e as narrativas organizadas intencionalmente a partir de uma linguagem fílmica
funcionam como recursos simbólicos que propiciam uma expansão da experiência e consequentemente da consciência
através dos processos dialógicos com o filme que colaboram para uma constituição de si como forma de promover um
pensamento mais crítico e onsume no que tange à percepção do mundo. O mundo, este mesmo que o vemos e que se
constitui como uma materialidade, muda nas formas de reconhecer e de nos posicionarmos, no agenciamento do self.
Apresentarei pois, como exemplo, nesse trabalho, a experiência de uma disciplina sobre Cinema e Desenvolvimento
Humano onsum turma de graduação do curso de psicologia. A partir desta experiência, serão discutidos os relatos dos
alunos desta disciplina, sobre como a discussão de onsu, assistidos previamente, motivaram novos significados sobre
os temas abordados na tela, assim como sobre a percepção do filme e um novo direcionamento do olhar de
espectadores do cinema. A assistência de onsu, tanto no espaço do cinema como em aplicativos de streaming
configuram uma relação com o cinema como objeto estético que pode modificar os aspectos relacionados à visão de
mundo, à consciência e à percepção de si e do outro, onsum interação dialógica, que provoca a alteridade e os
deslocamento de si, portanto um distanciamento de suas próprias ideologias o que permite um rebuscar de novas
percepções. E claro, que esta experiência não é sempre garantida pelo contato da pessoa com o objeto artístico e
estético, mas entendemos que ao se expor ao filme, o espectador também se coloca em um processo de interação que
pode tornar-se efetivo, ou não, em sua apreensão das narrativas fílmicas. A direção em que as mudanças podem ocorrer
a partir de novos significados que são disponibilizados pelos onsu, não é garantido pela natureza ética e estética
presente no objeto da interação, mas ele participa de um fenômeno ativo que envolve o espectador, suas histórias e
seus processos ideológicos em onsume com os advindos do filme. A longevidade do olhar sobre o filme, como objeto
estético, expõe, este mesmo olhar, a uma duração diferente de outros fenômenos, contrário à rapidez do onsume do
tempo. Esta temporalidade faz com que ao olharmos para este objeto estético específico (o filme), o vejamos como
capaz de sustentar o olhar de uma outra forma, portanto, com interações específicas. E é neste sentido, e também em
outros, que destacamos e apresentamos o filme como sendo capaz de provocar experiências diferenciadas para os
espectadores, portanto, experiências outras do desenvolvimento humano.

SIMPÓSIO 19 - PSICOLOGIA E SOCIOEDUCAÇÃO: FORMAÇÃO ACADÊMICA, ATUAÇÃO PROFISSIONAL E
INTERSETORIALIDADE
Proponente: Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
Eixo Temático: Direitos humanos, práticas e políticas de inclusão
O presente simpósio integra resultados de uma pesquisa planejada e conduzida por meio de uma parceria que se
instituiu através do Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD) e envolveu três Programas de Pós-Graduação:
Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSM (UFSM), Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFRN
(UFRN) e Programa de Pós-Graduação em Processos de Desenvolvimento e Saúde da UNB (UNB). Serão apresentados
os resultados das pesquisas conduzidas por este grupo de trabalho com psicólogos que atuam no sistema
socioeducativo em Santa Maria/RS, Natal/RN e Brasília/DF. O primeiro trabalho apresenta um estudo de caso que
abordou a trajetória de formação e atuação profissional de psicólogo que atua com políticas públicas relacionadas à
socioeducação em Brasília (DF), e revelou a presença de tensões entre a formação e início de atuação profissional, que
reverberam na tomada de decisões, considerando a política pública na concretização dos fazeres cotidianos. Este estudo
mostrou que a formação profissional inicial apresenta falhas, de forma que a atuação profissional exige maior
sensibilidade com relação às práticas sociais e aos contextos, o que pode ser considerado como uma vantagem para a
construção de um trabalho comprometido e contextualizado. O segundo trabalho apresenta o resultado de pesquisa
qualitativa realizada com 17 psicóloga/os que trabalham ou já trabalharam com medidas socioeducativas em Santa
Maria (RS), e identificou carências na formação profissional regular, as quais são superadas pelos profissionais através
da formação permanente construída em íntima relação com o cotidiano de trabalho. Isso se reflete na análise das
práticas desenvolvidas pela/os psicóloga/os, que apresentam tanto características de atuações clássicas e conhecidas,
como o atendimento clínico-individual, quanto a preocupação com a garantia de direitos e oferta de oportunidades
pedagógicas e sociais para os adolescentes, principais diretrizes da ação socioeducativa. Por fim, o terceiro trabalho
apresenta dados oriundos de entrevistas semiestruturadas realizadas com 13 profissionais que trabalham com medidas
socioeducativas em meio aberto, no município de Natal (RN), tendo a pesquisa objetivado verificar se, na opinião das/os
entrevistadas/os, o sistema socioeducativo em meio aberto requer e possui uma articulação intersetorial com outros
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equipamentos comunitários e como ela se dá. Os resultados desse estudo indicaram que os profissionais da Psicologia
compreendem a importância da articulação intersetorial para seu trabalho, mas expõem os limites que a ausência desta
última impõe para sua atuação, sobretudo em função da presença de relações e condições de trabalho precárias. Em
conjunto, os resultados dos três estudos são complementares e enfatizam as lacunas e precariedades da formação e do
contexto de atuação profissional do(a) psicólogo(a) na Socioeducação, ao mesmo tempo em que revelam a presença de
profissionais sensíveis e comprometidos com um fazer psicológico que exige constantes reflexões técnico-teóricas, mas
também éticas e ideológicas.
Palavras-chave: socioeducação; medidas socioeducativas; atuação do psicólogo
1º Trabalho
ATUAÇÕES DO PSICÓLOGO EM POLÍTICAS PÚBLICAS: ESTUDO DE CASO
Silviane Barbato (UNB)
No estudo do desenvolvimento profissional em processos inclusivos, nos interessa compreender as interpretações de
si na concretização da atuação em contexto de aplicação da política pública, com enfoque na produção de reflexividade
e agencialidade. Nesta sessão, discutimos um estudo de caso de profissional de psicologia que atua na socioeducação.
Na perspectiva dialógica, ao analisarmos narrativas e argumentações em entrevistas, considera-se as tensões entre as
experiências com os adolescentes e as trajetórias pessoal, educacional e profissional do participante. Permanências e
mudanças no fazer profissional ocorrem no posicionar-se e ouvir-se e ao outro, em situações cotidianas, geradas nas
interações, no inbetween, por reflexividades em processos dialéticos de circularidade, exotopias e acabamentos
orientados pelo excedente de visão. Jogos entre o que é conhecido e as novas informações, apresentadas em diferentes
tipos de eventos que requerem tomadas de decisão e ação, tecem identificações que, em sua relação com o self,
produzem interpretações sobre as permanências e mudanças de si e do fazer em diferentes níveis cronotópicos. A
complexidade que envolve avanços na compreensão do desenvolvimento profissional situado e dinâmico requer
estudos de caso com informações enfocadas, que possibilitem a análise aprofundada das relações entre identificações
profissionais e self. Analisamos uma entrevista semiestruturada individual com enfoque em trajetória de formação e
trajetória de atuação profissional, com a duração de aproximadamente 1hora que contou com a presença de dois
pesquisadores, no local de trabalho, escolhido pelo participante. Aplicou-se a análise dialógico-temática, em que os
enunciados são organizados em temas e sentidos, a partir da identificação de redundâncias, ênfases e força de
significantes e significados em posicionamentos produzidos na sequência discursiva. As leituras intensivas e extensivas
ampliam a possibilidade de estabelecimento de relações produzidas em diferentes planos discursivos, identificando
posições e significados que regulam a atividade comunicativa durante a entrevista, considerando-se a dinâmica
temporal não linear. Os resultados indicaram que há composição das informações com mudanças marcadas na
energização das ações, identificadas nos posicionamentos-EU como profissional - conhecimento e reflexividade sobre
contextos da política pública e relações com os órgãos envolvidos e a cidade no atendimento ao adolescente. A transição
é tecida no impacto entre ideologia e emoção da/na experiência histórica pessoal com tensões entre a formação e início
de atuação profissional que reverberam nas tomadas de decisão, considerando a política pública na concretização nos
fazeres profissionais cotidianos. As interpretações de si no exercício da profissão em contexto de socioeducação indicam
elementos de transição nas ambivalências, produzidas em tensões entre eu-profissional – eu-preparado para atuar – eu
orientado para produzir melhorias no atendimento aos adolescentes, no presente como profissional, na trajetória
pessoal e de formação inicial e continuada; e no futuro. A formação inicial reverbera no cotidiano profissional do
participante, sendo interpretada ambivalentemente como falha e ao mesmo tempo como tendo oferecido várias
experiências que o prepararam para a atuação em socioeducação. Atividade que exige sensibilidade às práticas sociais
e aos contextos, uma vantagem que entra em embate com o que o participante observa nos colegas não preparados
para o enfrentamento desse contexto laboral.
2º Trabalho
DIREITOS HUMANOS, SOCIOEDUCAÇÃO E PSICOLOGIA: CAMINHOS POSSÍVEIS DE ATUAÇÃO
Samara Silva dos Santos (UFSM), Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
A Política Socioeducativa é recente e entende-se que é importante conhecer, analisar e socializar as práticas que vêm
sendo desenvolvidas pela/os psicóloga/os que estão atuando no sistema socioeducativo brasileiro, como forma de
colaborar com o avanço do conhecimento e com a qualificação da atuação profissional. O objetivo desta pesquisa foi
conhecer a formação e as práticas profissionais de psicóloga/os no campo da socioeducação. Participaram da pesquisa
17 psicóloga/os que trabalham ou já trabalharam com medidas socioeducativas tanto em meio aberto como em
instituições de restrição e privação de liberdade. O instrumento para a coleta de informações foi uma entrevista
semiestruturada, que contemplou em seu roteiro questões amplas sobre o serviço, sobre a formação da/o profissional
e questões mais específicas sobre a atuação profissional. As entrevistas foram audiogravadas, transcritas e as respostas
da/os participantes analisadas qualitativamente. O tempo de atuação da/os participantes na política de socioeducação
variou de três meses a 16 anos, e a maioria teve outras inserções profissionais anteriores, especialmente na saúde e na
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assistência social. Os profissionais destacaram a presença restrita ou mesmo a inexistência da temática da
socioeducação na formação em nível de graduação ou pós-graduação, de forma que as principais referências utilizadas
para a atuação no sistema socioeducativo correspondem aos exercícios profissionais prévios realizados em outras
políticas sociais. O conhecimento das legislações e normas que embasam e orientam a atuação no sistema
socioeducativo se deu após a inserção profissional, principalmente a partir do comprometimento pessoal dos
participantes, mas também a partir da oferta de formação permanente pelas instituições, em alguns casos. Assim,
compreende-se que os participantes buscaram desenvolver capacidades e conhecimentos mais específicos a partir do
próprio cotidiano de trabalho, o que, por um lado, foi desafiador pela necessidade de atuar sem sólida formação prévia,
mas por outro lado colaborou com a possibilidade de construir conhecimentos e práticas voltadas para as demandas
mais específicas do contexto socioeducativo, acarretando em uma atuação comprometida e contextualizada. Essa
ambiguidade se reflete na análise das práticas desenvolvidas pela/os psicóloga/os, que apresentam tanto características
de atuações clássicas e conhecidas, como o atendimento clínico-individual, quanto a preocupação com a garantia de
direitos e oferta de oportunidades pedagógicas e sociais para os adolescentes, principais diretrizes da ação
socioeducativa. Em conclusão, ressalta-se que a atuação do(a) psicólogo(a) na Socioeducação está em construção e
conta com o questionamento e a problematização permanentes para valorização do compromisso ético, político e social
da Psicologia com a Socioeducação.
3º Trabalho
ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO E A ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL
Ilana Lemos de Paiva (UFRN), Lívia Rebouças da Costa (UFRN), Carmem Plácida Sousa Cavalcante (UFRN),
Francisco Geovani dos Santos (UFRN), Darleane Marques dos Santos (UFRN)
Este estudo é parte de pesquisa ampla financiada pelo Programa de Cooperação Acadêmico-Científica (PROCAD), que
consiste num convênio entre três universidades federais, visando contribuir para o conhecimento sobre a atuação de
psicólogas/os nas políticas públicas. Apresenta-se neste trabalho dados oriundos de entrevistas semiestruturadas
realizadas com 13 profissionais que trabalham com medidas socioeducativas em meio aberto, no município de Natal
(RN), tendo a pesquisa objetivado verificar se, na opinião das/os entrevistadas/os, o sistema socioeducativo em meio
aberto requer e possui uma articulação intersetorial com outros equipamentos comunitários e como ela se dá.
Considera-se, a priori, que a atuação das/os psicólogas/os no sistema socioeducativo é atravessada pela necessidade
de uma articulação intersetorial que possa contemplar os adolescentes em todas as suas demandas. Deste modo, em
concordância com esse pressuposto, os resultados mostram que as/os psicólogas/os entrevistadas/os compreendem
que há uma necessidade de outros equipamentos de rede socioassistencial, do sistema de garantia de direitos, da rede
de ensino e também da rede de saúde como parceiros para a execução do trabalho nas medidas socioeducativas,
apresentando o SINASE como instrumento de referência. Nas entrevistas, foi colocado que as articulações se dão de
forma pontual, em virtude da ocorrência de demandas específicas, não sendo identificada pelas/os profissionais uma
articulação permanente e sistemática com esses outros órgãos. Além disso, foi observado com frequência que a
articulação existente é precária e insuficiente para atender de forma satisfatória as necessidades do serviço e dos(as)
adolescentes, e que há dificuldades de articulação com o judiciário. Sobre isso, destaca-se para as/os entrevistadas/os
o fato da hierarquia de poderes entre a justiça e demais serviços, além de problemáticas na comunicação, atrapalharem
a dinâmica do fluxo de atendimento às/aos adolescentes, na medida em que parece não haver uma leitura crítica e
compreensiva por parte das/os operadoras/es de justiça sobre as especificidades que envolvem as medidas
socioeducativas. Outro ponto enfatizado foram as dificuldades no que se refere ao entendimento de que a
responsabilidade pela execução das medidas socioeducativas, considerando uma abordagem sistêmica, não cabe
apenas ao serviço das MSE, mas a todos os órgãos do escopo intersetorial que compõe o sistema. Nesse sentido, são
apontadas barreiras em relação à compreensão de papéis na articulação com a saúde e com a educação, por exemplo,
para receberem adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas sem os enxergar apenas pelo ato
infracional cometido. Destarte, observou-se profissionais da Psicologia com relações e condições de trabalho precárias,
que compreendem a importância da articulação intersetorial para seu trabalho e que expõem os limites que a ausência
desta última impõe para sua atuação. Enquanto classe trabalhadora, estas/es profissionais atuam na tentativa de
superar a lógica de reprodução do sistema capitalista e punitivista, com o intuito de atenuar os resquícios da questão
social para o público atendido, indo além da perspectiva coercitiva que o Estado impõe a estas/es adolescentes, que os
coloca como a parcela da população cujos direitos devem estar restritos às intervenções repressivas e de caráter
excludente.
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SIMPÓSIO 20 - AVALIAÇÃO DO CLIMA ESCOLAR: DESAFIOS TEÓRICOS E PRÁTICOS
Proponente: Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
Eixo Temático: Medidas e avaliação psicológica no desenvolvimento humano
O potencial impacto do clima escolar no desenvolvimento de crianças e adolescentes tem atraído interesse crescente,
em especial diante de cenários de aparente aumento nos índices de violência em ambientes escolares. A abordagem do
clima escolar ainda oferece desafios teóricos quanto a construção de consenso quanto ao conceito, e também práticos,
considerando desafios para a validação de instrumentos de avaliação adequados para a produção de indicadores para
escolas brasileiras. Este simpósio se concentra na análise de desafios para a mensuração do clima escolar. O primeiro
artigo apresenta evidências de validade sobre um conjunto de instrumentos de medida para avaliar o clima escolar na
perspectiva de alunos, professores e gestores da educação básica, considerando oito dimensões que emergem a partir
das percepções compartilhadas pelos atores escolares, sobre as diferentes dimensões da instituição: as relações com o
ensino e com a aprendizagem; as relações sociais e os conflitos na escola; as regras, as sanções e a segurança na escola;
as situações de intimidação entre alunos; a família, a escola e a comunidade; a infraestrutura e a rede física da escola.
O segundo artigo examina a avaliação do clima escolar entre estudantes do primeiro ciclo do ensino fundamental,
comparando o clima escolar em escolas de alto e baixo rendimento acadêmico. Além de destacar a necessidade de
adaptação de instrumentos de avaliação do clima escolar para esta faixa etária, resultados destaca diferenças
significativas entre escolas de baixo e alto rendimento quanto a dimensões de intimidação, afetividade, autoridade,
regras, sanções e segurança nas escolas. O último artigo explora desafios práticos para práticas inclusivas de avaliação
do clima escolar ao investigar a associação entre o clima escolar e a vitimização entre pares por meio da análise do
autorelato de estudantes com deficiência intelectual. Os resultados destacam a percepção de suporte no ambiente
escolar como preditor significativo de níveis mais baixos de vitimização entre pares. A discussão sublinha aspectos
teóricos comuns e divergentes entre os artigos, implicações para práticas educacionais voltadas para a melhoria da
qualidade de escolas.
Palavras-chave: clima escolar; validação de medidas; escola
1º Trabalho
CLIMA ESCOLAR AUTORITATIVO E VITIMIZAÇÃO ENTRE PARES: PENSANDO AS RELAÇÕES DE ESTUDANTES COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
Josafá Moreira da Cunha (UFPR), Hellen Tsuruda Amaral (UFPR)
Há interesse crescente na compreensão sobre como o clima escolar influencia processos de desenvolvimento, que
podem informar o planejamento da melhoria do ensino e bem estar nas escolas. A teoria do clima escolar autoritativo
segue pressupostos análogos à teoria dos estilos parentais de Baumrind, enfatizando como o suporte, e a estrutura
disciplinar interagem para produzir um ambiente propício ou desfavorável ao desenvolvimento. E para garantir a
produção de indicadores fidedignos do clima escolar, é fundamental garantir a participação efetiva de atores do
contexto escolar. No entanto, ao considerar o caso de estudantes com deficiência intelectual, parece haver limitações
quanto a abordagens avaliativas acessíveis a esta parcela da população. O presente estudo teve como objetivo principal
examinar a associação entre a teoria do clima escolar autoritativo e a vitimização entre pares entre estudantes com
deficiência intelectual. Foi hipotetizado que os indicadores do clima escolar autoritativo (suporte e estrutura disciplinar)
seriam negativamente associados à vitimização entre pares. Participaram 122 estudantes de escola especial na Região
Metropolitana de Curitiba com deficiência intelectual (DI) com idade entre 12 e 63 anos (M=25,31; d.p.=12,25), que
completaram versões adaptadas para pessoas com DI de instrumentos sobre vitimização entre pares e clima escolar
autoritativo. As associações foram testadas por meio de regressão linear múltipla, sendo que os resultados principais
indicaram que o suporte foi preditor negativo da vitimização entre pares, mas não a estrutura disciplinar. Ou seja, as
boas relações entre profissionais da escola e estudantes indicam associação com a menor incidência de violência entre
pares na escola para pessoas com DI. A discussão destaca desafios para a incorporação de práticas inclusivas em
processos de avaliação do clima escolar.
2º Trabalho
AVALIAÇÃO DO CLIMA ESCOLAR NO BRASIL: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA VOLTADOS
PARA ALUNOS, PROFESSORES E GESTORES
Adriano Moro (FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS), Telma Pileggi Vinha (UNICAMP), Alessandra de Morais (UNESP)
O clima escolar refere-se ao conjunto de percepções e expectativas compartilhadas pelos atores escolares, decorrente
das experiências vividas nesse contexto com relação às normas, objetivos, valores, relações humanas, organização e
estruturas física, pedagógica e administrativa que estão presentes na instituição educativa. Corresponde às percepções
de alunos, professores e gestores, a partir de um contexto real comum, portanto, constitui-se por avaliações subjetivas.
Ele influência na dinâmica escolar e, por sua vez, é influenciado por ela, deste modo, interfere na qualidade de vida e
do processo de ensino e com a aprendizagem. Embora diversas pesquisas internacionais apontem a importância de um
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clima escolar positivo para uma educação de qualidade, não havia instrumentos de medida validados para a avaliação
do clima conforme as características das escolas do Brasil. O objetivo dessa pesquisa foi a construção, testagem e
validação de instrumentos de medida para avaliar o clima escolar na perspectiva de alunos, professores e gestores da
educação básica. Para tanto, elaborou-se uma matriz de referência com oito dimensões, considerando-se a realidade
brasileira: as relações com o ensino e com a aprendizagem; as relações sociais e os conflitos na escola; as regras, as
sanções e a segurança na escola; as situações de intimidação entre alunos; a família, a escola e a comunidade; a
infraestrutura e a rede física da escola. Baseado na referida matriz, foram construídos três instrumentos de medida, nas
versões impressa e digital, voltados respectivamente para alunos, professores e gestores. Cada dimensão foi composta
de um conjunto de itens que remete aspectos presentes no cotidiano e nas relações escolares: 108 itens para os alunos,
129 itens para os professores e 133 itens para os gestores, com alternativas de respostas tipo Likert de quatro pontos.
Procedeu-se a coleta de dados e atingiu-se a amostra de 11.516 respondentes, dos quais, 9.112 alunos (a partir do 7º
ano do Ensino Fundamental), 1.533 professores (do Ensino Fundamental II e Ensino Médio) e 871 gestores (da Educação
Básica). A natureza da teoria que embasou o construto Clima Escolar refere-se ao modelo formativo. Nessa perspectiva,
o clima é um construto externo que emerge a partir das percepções compartilhadas pelos atores escolares, sobre as
diferentes dimensões da instituição. Nesse sentido, para as análises que visam as evidências de validade dos
instrumentos de medida, optou-se por trabalhar com a representação do construto pelo teste aplicado sob a ótica da
Análise de Componentes Principais (ACP) e Confiabilidade Composta (CC). Após análise verificou-se a necessidade de
exclusão de alguns itens e a realocação de outros. Com isso, confirmou-se as cargas componenciais suficientes dos itens
em suas respectivas dimensões, bem como adequados índices de Confiabilidade Composta (CC) em todas as dimensões
avaliadas. Concluiu-se as evidências de validade dos três instrumentos de medida do clima escolar para as escolas
brasileiras, compostos, em suas versões finais, respectivamente por 104 itens (alunos), 123 itens (professores) e 130
itens (gestores). Tais instrumentos estão disponibilizados aos pesquisadores e às escolas brasileiras para que possam
avaliar o seu clima e propor intervenções necessárias em busca de uma educação de qualidade.
3º Trabalho
ADAPTAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CLIMA E RELAÇÃO COM OS RESULTADOS OBTIDOS EM
PROVAS EXTERNAS MUNICIPAIS
Patricia Unger Raphael Bataglia (UNESP)
O tema do presente estudo é a avaliação do clima escolar. O clima escolar não é um conceito simples, no sentido de
que não pode ser reduzido a uma única dimensão mensurada objetivamente. Diz respeito às percepções, sentimentos,
cognições que os sujeitos integrantes do ambiente escolar possuem em relação a ele. Pode-se dizer também que o clima
é a pintura do ambiente escolar, abrangendo os aspectos de relações sociais, aprendizagem, comportamento, qualidade
de vida e comunicação dentro desse ambiente. Nesse sentido, o clima depende das pessoas que estão envolvidas nele,
das relações estabelecidas entre elas e ainda, das pessoas com a estrutura física da escola. Esse é um tema atual que já
vem sendo estudado em algumas pesquisas realizadas nas escolas do Brasil por meio de aplicação de questionários com
estudantes, professores e equipe gestora. Essas pesquisas abordam estudantes de 7º, 8º e 9º anos e do Ensino Médio.
O objetivo do presente estudo foi avaliar o clima escolar segundo a perspectiva de estudantes do 4º ano do Ensino
Fundamental ciclo I verificando a necessidade de adaptações no instrumento. Mais do que isso, foi possível avaliar as
relações entre a avaliação do clima e os resultados obtidos em avaliações externas, no caso o sistema de avaliação de
rendimento escolar de uma cidade do interior de São Paulo onde a pesquisa foi realizada. Os procedimentos
metodológicos consistiram em: levantamento bibliográfico sobre clima escolar e avaliações externas governamentais,
adaptação do questionário de avaliação do clima para estudantes, levantamento das escolas municipais da cidade
estudada em relação aos resultados obtidos na avaliação externa com o objetivo de selecionar duas escolas com notas
melhores e duas com notas piores, aplicando o questionário nas escolas selecionadas e relação dos resultados obtidos
com os resultados da avaliação externa. Concluímos que por meio das análises e resultados obtidos nas escolas
participantes denominadas B, D, F e H, a percepção do clima é melhor nas dimensões intimidação, afetividade,
autoridade, regras, sanções e segurança nas escolas em que a nota na avaliação externa é maior.
SIMPÓSIO 21 -DEPRESSÃO PÓS-PARTO MATERNA E PATERNA: FATORES MODERADORES, MEDIADORES E
INTERVENÇÕES
Proponente: Adriane Xavier Arteche (PUCRS)
Eixo Temático: Psicopatologia do desenvolvimento humano
A depressão é uma condição médica muito comum e com alta prevalência entre a população. Dentre os especificadores
do transtorno, um dos quadros com maior incidência durante a gestação ou puerpério é a depressão pós-parto (DPP).
A depressão pós parto (DPP) tem uma alta prevalência, atingindo entre 10-25% da população de mães e pais puérperos.
A gestação e o período pós-parto são considerados momentos de risco para o desenvolvimento ou aumento de
transtornos psiquiátricos em mulheres e, em especial, a DPP. A DPP é associada a prejuízos no funcionamento cognitivo
e emocional não apenas da mãe e/ou pai, mas também nas crianças. Apesar de tais efeitos negativos, os mecanismos
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através dos quais a DPP impacta o desenvolvimento infantil e a eficácia de intervenções para minimizar tais efeitos
seguem não elucidados. Neste simpósio serão apresentados e discutidos quatro trabalhos acerca desta temática. O
primeiro estudo trata dos mecanismos cognitivos que mediam os efeitos da DPP materna, a saber, o processamento de
expressões faciais. Os estudos dois e três versam sobre o pai com DPP. O estudo dois apresenta dados acerca do
reconhecimento de expressões faciais e da interação pai-bebê em pais com DPP. O terceiro estudo trata do papel do
pai no contexto da depressão pós-parto materna. O estudo quatro trata da eficácia de uma intervenção para mães com
DPP.
Palavras-chave: depressão pós-parto; puerpério; desenvolvimento Infantil
1º Trabalho
DEPRESSÃO PÓS-PARTO PATERNA: RECONHECIMENTO DE EXPRESSÕES FACIAIS E INTERAÇÃO PAI-BEBÊ
Adriane Xavier Arteche (PUCRS)
O diagnóstico de depressão nos homens, diferencia-se das mulheres, em seus sintomas, sendo que homens tendem a
apresentar a expressar e provocar emoções mais negativas aos outros, bem como apresentam mais raiva expressa e
irritabilidade do que homens não deprimidos. Estima-se que a depressão pós-parto afete até 25% dos homens e
pesquisadores referem que os efeitos da depressão pós parto paterna no desenvolvimento de seu bebê assume
características próprias, influenciando na interação pai-bebê e com o surgimento de alterações cognitivas em filhos de
pais deprimidos. Apesar dessa alta prevalência e dos potenciais efeitos no desenvolvimento infantil, a maioria dos
estudos sobre depressão pós-parto é focada em mães, e o impacto da depressão paterna têm sido negligenciados por
pesquisadores e clínicos. O presente estudo teve como objetivo preencher essa lacuna, investigando o efeito da
depressão pós-parto paterna nas interações entre pai e bebê. Além disso, examinamos se as diferenças no
reconhecimento facial mediaram os efeitos da depressão pós-parto paterna nas interações entre pai e bebê. Um total
de 61 díades pai-bebê (17 depressão pós-parto, 44 controles) participaram do estudo. Os pais responderam a
instrumentos de rastreio de sintomas, bem como a uma tarefa de reconhecimento de expressões faciais. A interação
pai-bebê foi avaliada através da observação direta de brincadeira. O pai foi convidado a interagir com seu bebê,
podendo brincar e falar com o mesmo, da forma que mais lhe agradasse, com ou sem auxílio de objetos ou brinquedos,
por 5 minutos. As interações foram avaliadas a cada minuto nas dimensões: cuidador (fator 1- responsividade, fator 2
– humor e fator 3 – sensibilidade), para o bebê (fator 1- atenção para o pai e fator 2 - humor) e por fim a dimensão de
avaliação da interação da dupla, codificadas em uma escala likert de 5 pontos. Os resultados revelaram que, em
comparação com os controles, os pais com depressão pós-parto tiveram um padrão pior de interação com seus bebês
nas medidas de responsividade, humor e sensibilidade; eles também tinham maior dificuldade em reconhecer rostos
adultos felizes, mas maior facilidade em reconhecer rostos adultos tristes. Pais deprimidos atribuíram maior intensidade
a rostos tristes adultos e infantis. A tendência de atribuir maior intensidade a rostos adultos tristes foi confirmada como
um mediador parcial do efeito da depressão pós-parto paterna na responsividade do pai e como um mediador completo
dos efeitos da depressão paterna na sensibilidade do pai. Implicações clínicas e sugestões para novos estudos são
discutidas.
2º Trabalho
DEPRESSÃO PÓS-PARTO MATERNA E PROCESSAMENTO DE EXPRESSÕES FACIAIS
Carolina Viecili Azambuja (PUCRS), Adriane Xavier Arteche (PUCRS)
O processamento de expressões faciais possui importante papel para a interação bem-sucedida entre sujeitos, visto que
a interpretação correta das expressões auxilia na socialização. A presença de alguns transtornos mentais, como a
depressão, interfere na interpretação das faces. Tal efeito é particularmente relevante no contexto da depressão pósparto (DPP), já que a comunicação do bebê com sua mãe é predominantemente não verbal e falhas na identificação de
expressões emocionais do bebê podem acarretar prejuízos na interação mãe-bebê. Assim, esta pesquisa buscou
investigar como mulheres no período pós-parto interpretam faces de bebês e adultos. O estudo contou com a
participação de 60 mulheres (29 controles e 31 deprimidas), que responderam ao questionário sociodemográfico, EPDS,
SCID-I, BAI, BDI, tarefa de reconhecimento de expressões faciais de bebês e adultos. As participantes foram expostas a
faces de bebês e adultos de alegria, tristeza e neutra em tempos de exposição de 200, 500 e 1000ms. Análises de
variância foram realizadas para a apresentação dos resultados. Os principais achados deste estudo indicaram que
mulheres com DPP foram significativamente mais acuradas em imagens adultas de tristeza apresentadas em
200ms.Além disso, foram menos acuradas em imagens adultas de alegria em todos os tempos de exposição – ainda que
os dados não tenham evidenciado diferenças significativas. Estes apontamentos sugerem a necessidade de que
próximos estudos sejam realizados com mulheres em DPP e seus bebês, logo após a identificação do transtorno, numa
tentativa de amenizar os efeitos da depressão e melhorar a qualidade da relação, levando em consideração a
interpretação de faces e a interação mãe-bebê.
3º Trabalho
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O PAI NO CONTEXTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO MATERNA – E SEIS ANOS DEPOIS, QUE LUGAR OCUPA ESSE PAI?
Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS), Andressa Milczarck Teodózio (sem filiação),
Bruna Gabriella Pedrotti (UFRGS)
A partir das proposições de Winnicott, o presente estudo teve como objetivo compreender o lugar do pai em dois
diferentes momentos do desenvolvimento infantil: no primeiro ano de vida do bebê, no contexto de depressão pósparto materna, e, posteriormente, no sexto ano de vida da criança. Participaram deste estudo duas famílias que, no
momento inicial, realizaram uma Psicoterapia Breve Pais-bebê e, no segundo momento, participaram de um processo
de follow up. Os resultados obtidos indicaram que, no primeiro ano de vida dos bebês, os pais constituíram um bom
relacionamento com seus bebês e puderam compreender a necessidade de intensa dedicação da mãe ao bebê, porém
não forneceram o suporte necessário às esposas naquele momento e contexto. As dificuldades observadas no primeiro
ano de vida dos bebês, relativas ao papel que se esperaria desses pais, mostraram-se ainda evidentes no sexto ano de
vida das crianças.
4º Trabalho
INTERVENÇÃO COM MULHERES COM DEPRESSÃO PÓS-PARTO: PSICOEDUCAÇÃO
Anelise Meurer Renner (PUCRS), Adriane Xavier Arteche (PUCRS)
O período perinatal é considerado uma época de maior vulnerabilidade especialmente para o desenvolvimento de
depressão pelos ajustes que exige na vida da mãe, na sua percepção de si mesmo, no seu papel social e nas suas relações
interpessoais. A Depressão Pós-Parto (DPP) tem efeitos negativos na saúde da mãe e do bebê, além de impactar na
qualidade da relação mãe-bebê. Os prejuízos nesta relação parecem ser mediadores importantes dos prejuízos no
desenvolvimento infantil. Apesar da alta prevalência de DPP no Brasil, não existem protocolos de avaliação e
intervenções reconhecidos pelo Serviço Único de Saúde. A maior parte das intervenções realizadas foca na diminuição
dos sintomas maternos, não tendo objetivo de melhorar a qualidade da relação mãe-bebê. Além disto, são encontradas
barreiras para a adesão e efetividade do tratamento, como questões de deslocamento e a necessidade de obter um
cuidador para o filho durante a realização do atendimento materno. Alguns estudos encontraram resultados positivos
em intervenções realizadas pela equipe de saúde primária, sendo esta uma possibilidade para aumentar a adesão ao
tratamento. Buscando contribuir com intervenções adaptada às questões culturais brasileiras e a realidade das mães
no período pós-parto, foi realizada a elaboração de um protocolo de psicoeducação e materiais para serem utilizados
durante a aplicação desta intervenção. A metodologia utilizada seguiu os seguintes passos: (1) revisão da literatura, (2)
elaboração da proposta preliminar, (3) análise de psicólogas especialistas, (4) estudo piloto e um posterior (5) estudo
clinico randomizado, sendo realizadas avaliações pré e pós-intervenção. Os resultados deste estudo são um protocolo
de psicoeducação com sete cartilhas sobre as temáticas definidas para serem trabalhadas com as mães. O estudo
empírico teve como objetivo investigar a efetividade da psicoeducação na diminuição dos sintomas maternos de
depressão e no implemento da qualidade da relação mãe-bebê. A presente proposta apresenta os dados preliminares
do estudo. A amostra foi composta de 05 díades, tendo as mães diagnóstico de DPP pela EPDS (ponto de corte ≥11) e
pela SCID. As díades iniciaram a avaliação entre quatro e doze semanas após o parto e foram randomizadas em:
psicoeducação, treinamento de expressões faciais e lista de espera. Os resultados apontam efeitos positivos na
diminuição da sintomatologia depressiva materna em todos os grupos, tendo o grupo de psicoeducação uma tendência
maior na diminuição dos sintomas, e um efeito positivo nas dimensões maternas de interação proximidade e
descontração no grupo de psicoeducação. Assim, os resultados preliminares sugerem a psicoeducação como eficaz no
aumento qualidade da relação mãe-bebê ao comparada com os outros grupos de intervenção. A partir destes
resultados, foram feitas alterações nas cartilhas de psicoeducação, com o objetivo de adequar a linguagem e a
facilitação da utilização desta por profissionais responsáveis pelos cuidados primários. São necessários futuros estudos
com um aumento do tamanho amostral e realização de follow-ups com mais tempo após as sessões para ser possível
confirmar os efeitos encontrados.

SIMPÓSIO 22- A RELAÇÃO MÃE-CRIANÇA E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE
PSÍQUICA MATERNA
Proponente: Flávia Helena Pereira Padovani (UNESP)
Eixo Temático: Psicopatologia do desenvolvimento humano
As relações iniciais entre a mãe e o bebê têm um impacto importante para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social
da criança. Entretanto, algumas condições psíquicas maternas dificultam o cuidado e o estabelecimento de um
adequado vínculo entre a mãe e a criança e, consequentemente, podem afetar negativamente o desenvolvimento
infantil. A gravidez e o puerpério, assim como outras etapas do ciclo vital, caracterizam-se por serem períodos de crises
em função de todas as mudanças envolvidas, tornando as mães mais suscetíveis a apresentarem sintomas de depressão
e ansiedade, por exemplo. O cuidado materno e a relação inicial com o bebê também podem ser dificultados pelo
funcionamento psíquico materno, de forma inconsciente. Dessa forma, o presente Simpósio se propõe a discutir
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diferentes indicadores de vulnerabilidade psíquica materna, na gestação e nos primeiros anos de vida do(a) bebê, e o
impacto para a relação inicial da mãe com a criança e o desenvolvimento infantil. Inicialmente, a Profa. Dra. Flavia
Helena Pereira Padovani irá apresentar uma pesquisa que avaliou indicadores de depressão e o apego materno-fetal no
terceiro trimestre de gestação, buscando identificar possíveis fatores de risco para relação mãe-bebê pós-nascimento
e para o desenvolvimento infantil posterior. A Profa. Dra. Rafaela de Almeida Schiavo abordará os sintomas depressivos
da mãe em uma outra fase, aos seis meses pós-parto, e as associações desses sintomas para a relação com a criança e
o desenvolvimento do bebê. Por fim, a Profa. Dra. Tagma Marina Schneider Donelli abordará outro indicador de
vulnerabilidade psíquica materna: o funcionamento alexitímico, ou seja, a dificuldade na expressão e descrição de
emoções e sentimentos, na simbolização e baixa capacidade empática. Serão comparadas as relações mãe-bebê e
desenvolvimento infantil em díades cujas mães possuem, ou não, funcionamento alexitímico. Os trabalhos serão
discutidos considerando-se o desenvolvimento como um processo complexo, multifatorial e dialético. Espera-se que os
resultados desses trabalhos tragam informações relevantes para a detecção e a intervenção precoce diante condições
de risco para o estabelecimento da relação mãe-criança e o desenvolvimento infantil.
Palavras-chave: relação mãe-criança; desenvolvimento infantil; vulnerabilidade psíquica materna.
1º Trabalho
A VINCULAÇÃO DE GESTANTES COM SINTOMAS DEPRESSIVOS COM SEU FILHO DURANTE A GESTAÇÃO
Flávia Helena Pereira Padovani (UNESP), Ana Vitória Borges Geraldi (UNESP),
Maria Antonieta Carvalhaes (UNESP), Gimol Benzaquen Perosa (UNESP)
A mulher que está gestante demonstra mais vulnerabilidade em desenvolver sintomas relacionados à saúde mental,
como, por exemplo, sintomas depressivos. Há tempos, estudos têm dado prioridade à depressão pós-parto, porém, nos
últimos anos, é possível perceber um maior número de estudos acerca da depressão gestacional, mostrando uma
preocupação com esse período e sua possível influência no desenvolvimento do bebê. Entre os possíveis impactos dos
sintomas depressivos na gestação, o presente estudo enfatiza o apego materno-fetal. O presente estudo teve como
objetivo verificar as possíveis associações entre a presença de sintomas depressivos em gestantes e seu vínculo com a
criança durante o terceiro trimestre da gestação. A amostra foi composta por 55 gestantes, 13 com sintomas
depressivos e 32 sem sintomas, avaliadas a partir de uma escala para identificação de sintomas depressivos, a Escala de
Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale – EPDS), no momento das primeiras consultas do pré-natal nas
Unidades Básicas de Saúde de um município do interior paulista. No terceiro trimestre gestacional, via contato
telefônico, foi realizada uma entrevista em que foram inseridas três questões que fazem parte da Escala de Apego
Materno-Fetal, elaborada por Cranley. O instrumento original contém 24 itens, com cinco possibilidades de respostas
(quase sempre, frequentemente, às vezes, raramente e nunca). Para o presente estudo, foram escolhidos os itens:
“Você já escolheu o nome para seu bebê?”; “Do jeito que seu bebê se movimenta você imagina a personalidade dele?”,
“Você conversa com seu bebê?” e foi acrescentada a questão “Você já arrumou as roupas e o lugar aonde ele vai ficar?”.
Devido à forma de coleta de dados (contato telefônico), a forma de resposta também foi adaptada, podendo ser uma
resposta afirmativa ou negativa. A participação das gestantes foi condicionada à sua aceitação e assinatura do Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os resultados mostraram associação entre sintomas depressivos e a forma
como essas mães se vinculam ao seu bebê ainda não nascido. Gestantes que apresentaram sintomas depressivos
mostraram que conversavam menos com o feto e tinham mais dificuldade em imaginar sua personalidade do que as
mães sem sintomas. Considerando que o apego materno-fetal é fruto de um processo que se inicia na gestação, os
dados parecem mostrar a necessidade de mais investigações sobre essa temática, bem como a elaboração de políticas
e serviços que avaliem todos os aspectos da saúde da gestante, inclusive sua saúde mental, com o intuito de poder
diagnosticar e tratar sintomas depressivos ainda nessa fase, e proporcionar melhor qualidade de vida a essa população
e seus bebês
2º Trabalho
SINTOMAS DE DEPRESSÃO MATERNA AOS SEIS MESES PÓS-PARTO E O IMPACTO PARA A RELAÇÃO E PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTILE
Rafaela de Almeida Schiavo (UNIP), Gimol Benzaquen Perosa (UNESP)
No Brasil, cerca de uma a cada quatro mulheres no pós-parto apresentam sintomas de depressão. A depressão no pósparto pode influenciar negativamente a relação mãe bebê, já que a mãe, na maioria das vezes, se sente sem energia
para os cuidados com a criança. A nossa sociedade atribui os cuidados para com o bebê exclusivamente à mãe, deixando
a criança em situação de vulnerabilidade, já que a mãe com depressão se torna menos responsiva ao bebê, necessitando
essa de uma boa rede de apoio, que possa oferecer ao bebê todo estímulo necessário para o seu adequado
desenvolvimento. O objetivo do estudo foi verificar associações entre sintomas depressivos materno e desenvolvimento
infantil aos seis meses pós-parto e variáveis de relação mãe-bebê. Participaram 200 díades mãe-bebê, todas
identificados no serviço público de saúde de uma cidade do interior paulista. Foram aplicados os instrumentos
Inventário de Depressão de Beck para identificar sintomas depressivos materno, um questionário com perguntas
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referentes à relação mãe-bebê (aleitamento materno; como a mulher considera a tarefa de ser mãe; como a mãe
considera o comportamento do bebê na maior parte do tempo; com quem o bebê passa a maior parte do tempo) e o
Teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver II para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê. Foi
realizado o teste de associação Qui-quadrado, adotando-se como nível de significância p < 0,05. Os resultados indicaram
que há associação entre sintomas de depressão materna aos seis meses pós-parto com atrasos no desenvolvimento
neuropsicomotor, sendo que 28% dos bebês em risco eram filhos de mães com sintomas de depressão (X2 = 7,707; gl =
2; p = 0,021), 70% dos filhos de mulheres com sintomas de depressão não recebiam aleitamento materno aos seis meses
(X2 = 7,606; gl = 1; p = 0, 006), 53% das mulheres com sintomas de depressão consideravam como negativa a tarefa de
ser mãe (X2 = 5,908; gl = 1; p = 0,015), 58% das mulheres com sintomas de depressão consideravam os comportamentos
de seus bebês como negativos (chorão, bravo, doente) (X2 = 8,533; gl = 1; p = 0,003), e 30% dos filhos de mães
depressivas ficavam sob o cuidado de outras pessoas (X2 = 4,386; gl = 1; p = 0,036). Portanto, mulheres com sintomas
de depressão aos seis meses pós-parto necessitam de uma boa rede de apoio, tanto para os cuidados com sua saúde
mental como para ajuda nos cuidados com o bebê. Elas não devem ser as únicas responsáveis pelo cuidado com o bebê,
sendo importante chamar à responsabilidade o pai e a redes de apoio como familiares e amigos, pois o pós-parto é um
momento muito estressante e potencial para crises normativas. Acredita-se que, dessa forma, seja possível diminuir os
riscos para atrasos no desenvolvimento infantil e diminuir as consequências negativas para a relação mãe-bebê.
3º Trabalho
COMPREENDENDO A RELAÇÃO MÃE-BEBÊ E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO CONTEXTO DA ALEXITIMIA
MATERNAL
Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS), Viviane Salazar (DBServer)
O desenvolvimento infantil envolve aspectos biológicos, psicológicos e sociais e tem influência no curso da vida do
sujeito, possibilitando-o responder às necessidades do seu meio. O ambiente é fundamental nesse processo,
abrangendo inúmeros fatores, sendo um dos principais, especialmente nos primeiros anos de vida, o cuidado materno.
Entretanto, há condições que impossibilitam a mãe de exercer essa função plenamente, como a alexitimia, caracterizada
pela dificuldade na expressão e descrição de emoções e sentimentos, na simbolização e baixa capacidade empática.
Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a relação mãe-bebê e desenvolvimento infantil em díades cujas mães
possuem ou não funcionamento alexitímico. Trata-se de um estudo qualitativo e exploratório, com método de estudo
de casos múltiplos de comparação entre grupos. Participaram quatro duplas mãe-bebê, duas mães apresentando
funcionamento alexitímico e duas não, com idades entre 27 e 36 anos. Os bebês tinham entre 8 e 28 meses e não
apresentavam doenças crônicas, sintomas, deficiências ou malformações congênitas. Utilizaram-se os instrumentos:
Toronto Alexithymia Scale (TAS-26); Ficha de dados sociodemográficos e clínicos; Questionário de sintomas somáticos
do bebê; Entrevista de história de vida da mãe; Entrevista sobre a maternidade e o relacionamento mãe-criança; Denver
II; e Interaction Assesment Procedure (IAP). Os dados resultantes foram analisados através dos eixos: 1) História de vida
materna; 2) Percepções e sentimentos sobre a maternidade e o bebê; 3) Relação mãe-bebê; e 4) Desenvolvimento do
bebê. Percebeu-se que as mães com funcionamento alexitímico projetavam conflitos inconscientes de sua história em
seus filhos, repercutindo na relação com estes, e apresentaram limitações na interação pela dificuldade na leitura dos
sinais dos bebês nas brincadeiras, o que não foi observado nas mães sem funcionamento alexitímico. Quanto ao
desenvolvimento, um dos bebês, cuja mãe não possui funcionamento alexitímico, apresentou resultado considerado
“suspeito” pela falha em uma atividade prevista para a idade na área pessoal-social. Isso mostra o quanto o
desenvolvimento é atravessado por diversos fatores. Contudo, é importante atentar para além dos critérios avaliativos
normativos, compreendendo como o desenvolvimento da criança está se dando, mesmo apresentando aparente
normalidade, pois pode estar evoluindo por uma questão defensiva em relação a falhas ambientais, com possibilidade
de ter repercussões maiores posteriormente.
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MESA 01 - ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS SOBRE A PREMATURIDADE
Proponente: Elza Francisca Corrêa Cunha (UFS)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A presente mesa redonda tem por finalidade suscitar discussões acerca de temáticas relacionadas à prematuridade.
Dessa maneira, tem como ponto de partida três importantes pesquisas: a primeira delas versa sobre uma revisão da
literatura do método canguru que, por sua vez, tem sido utilizado no país de forma pioneira nas últimas décadas. É
considerado um importante instrumento para a evolução do estado de saúde do bebê nascido pré-termo, pois
proporciona uma relação mais íntima entre a díade mãe-bebê. Na sequência, a segunda pesquisa apresentada
investigou a percepção de mães de bebês nascidos pré-termo, que estavam internados em duas maternidades
diferentes, acerca dos seus sentimentos e emoções durante esse período de ansiedade e desgaste emocional. As
pesquisadoras observaram dados referentes à ocorrência das interações entre mãe-bebê desde a gestação, as
dificuldades da mãe para iniciar os primeiros cuidados, principalmente diante da fragilidade dos filhos que lhes desperta
emoções, sentimentos de medo e insegurança. No entanto, apontam as especialistas, a partir da continuidade das
experiências junto ao bebê e com o apoio da equipe médica, essas mães constroem aprendizados cada vez mais
maduros, que as leva sentirem segurança e bem-estar na execução inclusive das novas tarefas que surgem nos cuidados
com os filhos. A terceira apresentação refere-se às experiências com grupos focais junto a mães de bebês nascidos prétermo no período de internação dos mesmos. Entre os objetivos das intervenções projetou-se ouvi-las e levá-las a
compartilharem suas emoções e sentimentos entre si, com vista a um mínimo de alívio para o complexo período que
vivenciavam. Ressalta-se que as atividades de grupo tiveram um caráter interativo, que trouxeram ricas informações,
tendo funcionado também como precioso instrumento de coleta de dados. Cabe ressaltar que todas as apresentações
são resultado de trabalhos desenvolvidos ao longo dos onze anos de experiência do grupo de pesquisa Saúde,
Desenvolvimento e Políticas Coletivas, da Universidade Federal de Sergipe, realizadas junto a mães de bebês
prematuros internados em maternidades do Nordeste. Tais pesquisas resultaram, conjuntamente na publicação do livro
Vivências de Mães de Bebês Prematuros, em 2018.
Palavras-chave: prematuridade; método canguru; interação mãe-bebê.
1º Trabalho
O MÉTODO CANGURU: CONTRIBUIÇÕES PARA O RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO
Ana Beatriz de Mota e Souza (UERJ)
O Método Canguru consiste, entre outros princípios, na prática da mãe ter o filho apoiado entre os seios, o maior tempo
que for confortável para ambos, na posição conhecida como “canguru”. As evidências apontam benefícios relacionados
à sensação de bem-estar e ao estímulo físico entre a díade que promove trocas afetivas e o fortalecimento do vínculo
considerado fundamental para o desenvolvimento global do bebê. O Método Canguru tem sido apontado como uma
alternativa para uma evolução positiva do recém-nascido pré-termo, na medida em que possibilita uma diminuição das
altas taxas de mortalidade neonatal. O Método Canguru encontra-se em expansão no mundo, mas, no Brasil, assumiu
uma posição pioneira, por ser o primeiro país a adotá-lo como uma política pública, tendo como objetivo principal a
promoção de uma mudança institucional na busca de atenção à saúde. Com a finalidade de investigar pesquisas que
analisaram possíveis contribuições do Método Canguru para bebês prematuros, realizou-se uma revisão da literatura,
em algumas bases de dados, na janela temporal compreendida no período de 1990 a 2008. Foram utilizas palavraschave em português, inglês e francês, a saber: kangaroo care, soins cangourou, kangaroo care versus incubator care e
método canguru. Foram selecionadas 45 produções que atenderam aos critérios de inclusão. Os estudos selecionados
foram lidos na íntegra e submetidos à técnica da Análise de Conteúdo de Bardin, tendo sido, então, obtidas seis
categorias: interação mãe-bebê, amamentação, tempo de hospitalização, custos do Método Canguru, equipe
profissional e comparação entre o Método Canguru e o Método da Incubadora. A categoria interação mãe-bebê foi
identificada em cinquenta e um por cento dos estudos selecionados, tendo sido aquela com o maior número de
referências. Os resultados sugerem que o Método Canguru, além de favorecer o vínculo afetivo mãe-bebê, contribui
com o processo da amamentação e diminui os custos do tratamento. A maioria das comunicações que comparou os
métodos Canguru e Incubadora, a despeito de afirmar a importância da incubadora no tratamento de crianças nascidas
prematuramente, indicou melhores resultados nos grupos Canguru em diversas variáveis analisadas, como na incidência
de infecções graves e na reincidência hospitalar. No entanto, alguns índices não mostraram diferenças significativas
entre as crianças submetidas aos referidos métodos, especialmente no que diz respeito ao índice de mortalidade e à
incidência de doenças sem gravidade. Outro aspecto que merece ser destacado refere-se à necessidade de que o apoio
fornecido pela equipe profissional, incluído o suporte psicológico, deve ser estendido à família. Concluiu-se, portanto,
que são necessárias mais investigações que busquem esclarecer algumas variáveis, relacionadas ao Método Canguru,
especialmente nos resultados que se mostraram inconclusos.
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2º Trabalho
PRIMEIROS CUIDADOS COM O BEBÊ PRÉ-TERMO: PERCEPÇÃO DE MÃES
Stella Rabello Kappler (UERJ)
Assinala-se, a partir de vasta literatura, a importância das interações iniciais entre mãe-bebê para um desenvolvimento
socioemocional saudável. Destaca-se, portanto, a qualidade da parentalidade e sua função como uma via de mão dupla
em que pais e cuidadores devem ser sensíveis para interpretar e responder aos sinais enviados pelo bebê. As crenças
parentais podem ser consideradas um conjunto de pensamentos que se detém acerca de como devem ser exercidos os
cuidados com as crianças, bem como o significado que atribuem para o papel desempenhado por eles, enquanto
cuidadores. As crenças, costumes e formas de pensar são entendidos como construídos cultural e socialmente e
transmitidos por meio das gerações. Com o objetivo de investigar as interações iniciais entre mãe-bebê pré-termo,
realizou-se uma pesquisa qualitativa com catorze mulheres, sendo dez delas com filhos internados em uma maternidade
pública e quatro delas com filhos internados em uma maternidade particular. A idade das mães assistidas pela
maternidade pública apresentou média de 23 anos, já com relação a maternidade particular a média foi de 29 anos.
Realizou-se uma entrevista, com base em um questionário semiestruturado. Após a análise das falas emergiram seis
categorias: emoções e sentimentos maternos diante dos cuidados com o bebê; interação mãe-bebê; tipos de interações
surgidas entre a díade; emoções transmitidas ao filho; reação da criança às interações da mãe; sentimentos maternos
após os primeiros cuidados com o filho. Os dados encontrados são confirmados pela literatura, no que se refere à
ocorrência das interações entre mãe-bebê desde o período gestacional; as dificuldades da mãe para iniciar os primeiros
cuidados, especialmente por se tratarem de bebês prematuros; e as emoções e sentimentos de medo e insegurança
decorrentes da fragilidade que seus filhos apresentavam. Em geral, as mães mencionaram os processos de apropriação
dos aprendizados de rotina em que se sobressaíam o cansaço e a sensação de insegurança sentidos inicialmente que
foram se transformando nos sentimentos de independência e satisfação. Entre os sentimentos e emoções que as
genitoras afirmaram transmitir para os seus filhos observou-se uma tendência de estes assumirem conotações mais
positivas do que negativas. Essas últimas relatadas como estando presentes no início dos cuidados, quando as mães
demonstravam insegurança e medo pela fragilidade do filho. Conclui-se que investigações sobre interações entre a
díade mãe-bebê realizadas nas maternidades podem favorecer diversas situações institucionais ligadas às díades. A esse
respeito alguns autores sinalizam o benefício de tais pesquisas, especialmente na promoção de um ambiente hospitalar
mais humanizado, conforme as exigências das normas que regem as políticas públicas de saúde no Brasil.
3º Trabalho
EXPERIÊNCIAS DE GRUPOS FOCAIS COM MÃES DE CRIANÇAS NASCIDAS PRÉ-TERMO
Elza Francisca Corrêa Cunha (UFS)
Constam nas diretrizes do processo de humanização, instituído pelo Ministério da saúde, indicações para
implementação de programas de atenção para mães das crianças internadas nas instituições hospitalares, com o intuito
de ajudar as genitoras a vivenciarem o período de internação do filho de forma menos traumática. A literatura também
tem apontado resultados relevantes de experiências estendidas aos pais e familiares nas enfermarias infantis. Sob esta
ótica, foram realizados projetos de extensão universitária na área de Psicologia, em uma maternidade do Nordeste
brasileiro, entre 2009 e 2017. Entre as atividades realizadas, destacam-se a avaliação psicológica e o acompanhamento
por 5 anos de uma amostra de crianças nascidas prematuras e a realização de grupos focais com mães das referidas
crianças, no período pós natal em que as mesmas encontravam-se hospitalizadas. Esta comunicação descreve seis
sessões desses grupos. Os encontros tinham frequência média de 10 participantes e variavam em torno de 50 minutos.
As mães eram visitadas nas enfermarias pela equipe de pesquisa que se apresentava, informava os objetivos do projeto
e as convidava para executarem as atividades previamente planejadas. As que podiam e aceitavam, assinavam o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido e iam para as sessões com os seus filhos na posição canguru. As sessões
funcionavam de forma a levá-las a expressarem seus sentimentos e emoções a respeito de suas dificuldades diante do
nascimento e da internação do filho. Os grupos focais se mostraram um valioso instrumento não só para coleta de dados
a partir das informações trocadas pelas mães em suas interações, mas também um meio que favorecia um ambiente
de bem estar, descontração e contentamento para elas. Neste sentido, os grupos funcionavam como uma espécie de
oásis psicológico em meio às vivências das participantes. Elas afirmavam continuamente muita insegurança diante das
tarefas de cuidados com os bebês, além de angústia e tristeza diante da condição doente do filho e do tortuoso processo
de recuperação, especialmente quando os viam submetidos a tantos procedimentos invasivos e dolorosos. Em nossas
observações, destacamos a labilidade emocional com que transitavam entre polos opostos (medo e coragem, tristeza
e alegria, força e fragilidade, otimismo e pessimismo, a grande vontade de voltarem para suas casas e a firme disposição
de não saírem de perto do seu bebê). Segundo as unânimes avaliações das participantes, as atividades desenvolvidas
nas sessões grupais eram muito prazeirosas e lhes proporcionavam satisfação, bem-estar e tranquilidade. Esses dados
corroboram a importância dos programas de fornecimento de suporte psicológico para mães e cuidadores de crianças
internadas.

64

MESA 02- TRAJETÓRIAS E POSICIONAMENTO SUBJETIVO EM DIFERENTES CONTEXTOS DE TRANSIÇÃO: A NARRATIVA
COMO RECURSO PARA COMPREENSÃO DAS DINÂMICAS RELACIONAIS EM PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Proponente: Priscila Pires Alves (UFF)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
As narrativas constituem um importante recurso metodológico para a construção do conhecimento no tecido social. A
epistemologia qualitativa, possibilita a produção de um saber interpretativo, interativo e inserido politicamente em um
contexto sociocultural. É assim que compreender os contextos culturais nos quais se dão as relações interhumanas e
seus desdobramentos no desenvolvimento, revela-se como importante dispositivo de investigação para análise de
diferentes fenômenos de desenvolvimento humano. Tendo em vista que as narrativas produzem interpretações que
emergem no espaço de interação dialógica, bem como possibilitam a criação de novos significados para experiências de
transição, a subjetividade pode então ser compreendida como resultado dessas interações. Os significados que
emergem, apontam para um espaço gerador de informações, compartilhado por todos e também agenciado na
produção de posicionamentos de si. Na psicologia do desenvolvimento, os processos psicológicos estão em contínua
criação, demandando a descrição de processos que se revelam no ato da interação, gerando ricas informações que
possibilitam a compreensão e as relações dos fenômenos e suas construções sociais. Os relatos decorrentes das
entrevistas narrativas levam ao delineamento de pesquisa qualitativo e multimétodos. A polifonia emergente das
narrativas em transição, permite a tessitura de redes complexas de significados e posicionamentos de diferentes
pessoas, apresentando resultados e indicadores que possibilitam a construção contextos de análise e intervenção em
acordo com a realidade e com abertura para novas significações emergentes. Ao apresentar diferentes temas de
pesquisa que se unem em torno da temática da narrativa, pretende-se caracterizar o potente recurso que fomenta a
reflexão, a produção de significados e a ação dialógica para o alcance do fenômeno tal como este se revela nos
diferentes objetos de análise dos processos de desenvolvimento, bem como a proposição de práticas que se reinventam
no espaço dialógico. Os temas tratados nas pesquisas como os desafios para inclusão no ensino superior a partir das
narrativas de estudantes e trabalhadores, as narrativas sobre a maternidade de crianças com tay-sachs e as
interpretações sobre o trabalho doméstico a partir da narrativa de empregados e patrões, revelam a metodologia das
narrativas como importante recurso para compreensão das diferentes dinâmicas relacionais em psicologia do
desenvolvimento.
Palavras-chave: narrativas, pesquisa, transição
1º Trabalho
DESAFIOS NO PROCESSO DE INCLUSÃO NO ENSINO SUPERIOR: NARRATIVAS DE ESTUDANTES E TRABALHADORES
Priscila Pires Alves (UFF)
A universidade é um espaço aonde valores e práticas referentes a educação inclusiva devem ser estudados e sobretudo
vivenciados. Ao se tratar de alunos com necessidades educacionais especiais e as demandas referentes a acessibilidade
ao espaço universitário, desde às condições físicas até as práticas pedagógicas que favoreçam de fato uma educação
inclusiva, verifica-se ainda um grande hiato entre teoria e prática. A consolidação da inclusão, através das políticas e
ações afirmativas, tem possibilitado o acesso ao ensino superior da pessoa com deficiência, o que representa uma
grande conquista no sistema de garantias e direitos. No entanto, há que se considerar os desafios para o acolhimento
de todas as pessoas, bem como um plano de desenvolvimento institucional que considere o ensino inclusivo. As
universidades, nesse contexto tem buscado instituir planos de ações que contemplem uma educação inclusiva e que
garanta não só o acesso, mas também a permanência da pessoa com deficiência no curso superior. Este estudo
apresenta uma pesquisa qualitativa através da metodologia da narrativa de estudantes e trabalhadores do núcleo de
acessibilidade do Campus Aterrado da Universidade Federal Fluminense. Realizou-se entrevista semiestruturada com
uma aluna deficiente, um aluno monitor e uma funcionária do serviço de apoio ao estudante do Campus Aterrado da
Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda. Identificou-se nas entrevistas as transições decorrentes dessa nova
realidade, que leva ao posicionamento eu-outro, considerando a necessidade de ampliação da compreensão da
diversidade e das possibilidades de acesso ao ensino e formação de uma nova cultura do “ser universitário”, bem como
de “ser professor” considerando a diversidade de demandas que os sujeitos revelam no processo ensino-aprendizagem.
O aluno monitor, refere em sua narrativa que foi a partir da vivência como apoiador dos colegas universitários, que sua
visão sobre a deficiência se modificou, ampliando sua perspectiva sobre as possibilidades que todos têm de alcançar
seus objetivos, desde que a sociedade possa assimilar equitativamente as diferenças. A partir do conceito de inbetween,
propõe-se que o trabalho de convivência, partilha e troca de experiências da pessoa com deficiência no espaço
universitário, possa se dar no tensionamento das configurações estabelecidas na sociedade acerca do conceito de
deficiência e a superação do modelo de déficit para a ampliação das possibilidades do que é potente no outro. Tal
proposição consiste em um desafio a ser enfrentado para que se consolide a inclusão nos espaços sociais,
principalmente na Universidade como campo do saber-fazer.
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2º Trabalho
AMBIVALÊNCIAS COTIDIANAS E A ESPERANÇA DA MELHOR VIDA POSSÍVEL: NARRATIVAS DE MATERNIDADE DE
CRIANÇAS COM TAY-SACHS
Júlia Campos Clímaco (UNB)
Tay-Sachs é uma doença rara neurodegenerativa que causa a morte na primeira infância, sem cura conhecida. Seu
diagnostico é dado e recebido como uma sentença de morte. Quando as mães recebem o diagnostico de Tay-Sachs de
seus filhos(as), elas precisam transformar os sentidos que elas até então haviam produzido sobre suas maternidades,
cujas narrativas canônicas são direcionadas ao futuro: cuidar dos filhos para que vivam. A partir do diagnóstico, as mães
têm de viver com a eminente morte da criança enquanto lida com ambivalências cotidianas sobre o cuidado e a melhor
vida possível. A experiência de um evento tão extraordinário abre brechas nas narrativas de maternidade e demandam
novas produções de significados em um processo de desenvolvimento continuo. A partir de entrevistas narrativas que
passaram por uma análise dialógica narrativa, essa apresentação discute a produção de significados de maternidades
em transição de sete mulheres que têm ou tiveram filhos com Tay-Sachs e que cultivaram esperança em meio ao
sofrimento como um chamado ético em relação a vida e morte de seus filhos. Essa esperança não está relacionada a
um retorno para a vida antes vivida e imaginada, mas uma esperança de um redimensionamento narrativo que permite
a criação de novos começos para um temido novo fim. A experiência do adoecimento apresentava constantes dilemas
éticos que exigiram a expansão das possibilidades de vida, experimentando a constante ambivalência da morte
eminente de seus filhos e a vida que ainda tinham. O cultivo da esperança por meio de prática de cuidado cotidiano foi
central para a produção de novos significados para suas experiências a partir do presente com a doença, permitindo
transições para uma maternidade em direção à morte. Essas transições produziram narrativas principais e subjuntivas
e a esperança parece manter uma tensão criando um espaço liminal entre o que “é” e o que “poderia ter sido”, criando
um “como se”, criada e cultivada por meio do cuidado cotidiano como um chamado ético para criar a melhor vida
possível para elas e para seus filhos enquanto estão aqui, como se a vida fosse o horizonte. Ao fazer isso, elas foram
capazes de forjar alguma idéia de continuidade de si em constante tornar-se. Reinventando suas relações com o que já
conheciam, com o tempo e com o cotidiano, criaram novas maneiras de se estar no mundo como mulheres e como
mães, a partir e para o cuidado: cuidado de si e de seus filhos.
3º Trabalho
SIGNIFICADOS EM TRANSIÇÃO: INTERPRETAÇÕES SOBRE O TRABALHO DOMÉSTICO
Rômulo Ataides França (UNB), Silviane Barbato (UNB)
O trabalho doméstico profissional no Brasil é um serviço cujo uso está consolidado entre os lares de classe média e
média-alta. Majoritariamente exercido por mulheres pobres, em sua maioria de origem negra, de grandes centros
urbanos ou de regiões do interior do país e que se iniciam nesse tipo de trabalho muito novas, ainda adolescentes.
Também se caracteriza por envolver acordos e relações de trabalho informais entre os solicitantes do serviço e as
empregadas, que eventualmente podem ou não residir na casa dos patrões. A regulamentação da profissão no ano de
2013 pela Emenda Constitucional n° 72 força uma profissionalização dessas relações entre patrões e empregadas e traz
a tona tensões sociais que remetem ao passado colonial de trabalho escravo no Brasil. Entende-se que a introdução de
uma novidade nas práticas culturais, sobretudo mudanças institucionais e legislativas que promovam uma revisão e
uma revisitação critica a tais práticas, desencadeia incertezas e transições. Quando as relações entre pessoa e ambiente
situadas no presente entram em tensão com uma expectativa incerta do futuro, há a geração de ambivalências e, ao
regular-se, os significados se atualizam. Os processos de convencionalização ajudam na compreensão dos modos de
mediação simbólica da rememoração dinâmica e social de narrativas em momentos de tensão. A modificação e a troca
de elementos entre grupos sociais distintos, uma vez que interagem na troca intergrupal e interpessoal, se tornam
diferentes e geram outros elementos com distintas qualidades. A partir de quatro entrevistas narrativas
semiestruturadas com duas empregadas domésticas e duas patroas, transcritas e submetidas a análise dialógica
temática e análise pragmática do discurso, buscou-se identificar aspectos ambivalentes na relação entre empregadas e
patroas, bem como transições de posicionamentos eu-outro entre o passado e o presente das participantes. A
precarização histórica do trabalho doméstico e a dignidade de quem a exerce são vinculadas e historicamente
convencionalizadas nas práticas sociais no Brasil. As ambivalências ocorrem no Inbetween, a intersubjetividade da
relação entre patrões e empregadas domésticas, e se baseiam em posições desiguais, gerando dissonâncias nos coros
de vozes polifônicas. Pode-se entender que essas ambivalências são um fenômeno dinamogênico social, não apenas
individual, que se dão na tensão entre esferas publico e privadas e entre as relações pessoais e profissionais
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MESA 03 - PRIMEIRA E TERCEIRA INFÂNCIA E AS PRÁTICAS EDUCATIVAS MATERNAS
Proponente: Rafaela de Almeida Schiavo (UNIP)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo do ciclo de vida
Discutir práticas educativas maternas se faz necessário à medida que pesquisas indicam que boas práticas maternas
podem influenciar positivamente no desenvolvimento infantil, pesquisas recentes também indicam que a variável saúde
emocional materna influencia nas práticas educativas, e apesar de existir alguns estudos nessa temática, eles ainda são
escassos no Brasil e pouco associado à primeira infância. Portanto, debater esse assunto nessa proposta de mesa
redonda, se faz relevante. O objetivo dessa mesa-redonda é apresentar três trabalhos distintos cujas investigações
compararam as práticas educativas maternas à diversas variáveis relacionadas à idade da criança, à saúde emocional
materna, à configuração familiar e ao desenvolvimento infantil. O primeiro trabalho é intitulado Práticas e crenças
maternas sobre cuidados e estimulação de bebês: comparação entre prematuros e a termos, as autoras chegam a
conclusão neste trabalho que não há diferença em relação à oferta de cuidados primários e estimulação de mães de
bebês prematuros e a termos, mas há diferença em relação as crenças. Mães de bebês prematuros podem estar menos
sensíveis e/ou menos informadas a respeito da importância das práticas de cuidados e estimulação para o
desenvolvimento do bebê. O segundo trabalho é intitulado Práticas de estimulação e cuidados maternos em mães de
bebês com 14 meses, a autora chega a conclusão de que as práticas de estimulação e cuidados materno podem ser
influenciados pela saúde emocional materna, mães com depressão apresentam práticas abaixo da média, além de que
atrasos ao desenvolvimento infantil também podem estar ligados as práticas de estimulação e de cuidados materno
que se mostraram abaixo da média. E o terceiro trabalho é intitulado Práticas parentais e saúde emocional materna
considerando a configuração familiar, as autoras chegam a conclusão de que mães de famílias não nucleares cujas
crianças têm idades entre 8 a 11 anos, são mais propensas a apresentar práticas educativas mais negativas, bem como
mães com alterações emocionais significativas são mais propensas à apresentar práticas educativas negativas. A
psicologia do desenvolvimento humano permite estudar as várias faces e interfaces que influenciam no
desenvolvimento infantil indicando fatores de risco e proteção, essa mesa redonda permitirá ao psicólogo do
desenvolvimento humano compreender que as práticas educativas maternas desde a primeira infância influenciam no
desenvolvimento infantil e que podemos realizar intervenção precoce para amenizar e/ou atenuar os riscos para a saúde
materno-infantil.
Palavras-chave: desenvolvimento; práticas educativas; saúde mental
1º Trabalho
PRÁTICAS E CRENÇAS MATERNAS SOBRE CUIDADO E ESTIMULAÇÃO DE BEBÊS: COMPARAÇÃO ENTRE PREMATUROS
E A TERMO
Bárbara Camila de Campos (UNESP), Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP)
A maneira de cuidar e estimular as crianças sofre múltiplas influências, podendo variar conforme o ambiente, a cultura
e a história da díade. Por ocasião do nascimento prematuro os bebês podem permanecer um período em Unidades de
Terapia Intensivas Neonatais (UTIN). É uma nova realidade que requer adaptação e cuidados diferenciados da família,
pois durante a internação há pouca participação da família nos cuidados e possibilidade de interações com o bebê. Este
estudo pretendeu descrever e comparar práticas parentais e crenças sobre desenvolvimento de 23 mães de bebês
nascidos pré-termo (GPT) ( 37 semanas) de muito baixo peso ( 1.500g) com 23 mães de bebês nascidos a termo (GAT)
(maior ou igual a 37 semanas). Estudo do tipo transversal, com abordagem quantitativa, realizado em dois centros de
saúde públicos no estado de São Paulo, com 56 mães. Aplicou-se uma entrevista inicial e os cuidados com o bebê foram
avaliados a partir da "Escala de crenças parentais e práticas de cuidado (E-CPPC) na primeira infância", que conta com
a avaliação de Práticas de Cuidados Primários e Estimulação considerando duas dimensões práticas realizadas e crenças.
Os dados obtidos na análise de comparação entres os grupos indicam que houve diferença estatisticamente significativa
nas crenças (p=0,008), com média maior para o grupo de mães com bebês a termo (GPT=35,78; GAT=36,5). Para
Estimulação, as mães de bebês a termo também assinalaram com maior frequência para as crenças atribuídas a essa
prática (p=0,000) (GPT=39,17; GAT=41,98). Ou seja, os resultados indicam que as mães de bebês que passaram por
internação em uma UTIN não diferem, em relação a oferta de Cuidados Primários e Estimulação que oferecem aos seus
bebês, das mães de bebês a termo, entretanto em relação a dimensão sobre as crenças a diferença entre os grupos
pode indicar que essas mulheres estão menos sensíveis ou informadas a respeito da importância dessas práticas para o
desenvolvimento de seus bebês, desta forma questiona-se a qualidade da informação.
2º Trabalho
PRÁTICAS DE ESTIMULAÇÃO E CUIDADOS MATERNOS EM MÃES DE BEBÊS COM 14 MESES
Rafaela de Almeida Schiavo (UNIP), Taís Chiodelli (UNESP)
Ainda são escassas pesquisas que relacionem a saúde emocional materna ao desenvolvimento da primeira infância e às
práticas parentais. As poucas pesquisas que existem, apresentam resultado divergentes, entretanto, alguns estudos
apontam que quanto mais elevado os níveis e alterações emocionais, pior são as práticas de cuidado e estimulação
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parental. Este trabalho tem o objetivo de apresentar a frequência de mães de bebês com 14 meses que apresentavam
sintomas de depressão cujas práticas de cuidado e estimulação foram classificadas como abaixo da média e também
apresentar a frequência de bebês aos 14 meses com atraso no desenvolvimento, cujas mães foram avaliadas como
tendo práticas de estimulação e cuidados a baixo da média. Participaram 139 díades mãe-bebê aos quatorzes meses
pós-parto, essas participaram de uma pesquisa longitudinal maior com mães usuárias do sistema único de saúde, todas
assinaram ao termo de consentimento livre e esclarecido. Foram aplicadas a Escala de Crenças Parentais e Práticas de
Cuidado (E-CPPC) que para esse trabalho analisamos apenas a Escala de Práticas de Cuidados, essa é uma escala Likert
de 1 a 5 pontos, composta por 25 itens onde a menor pontuação é de 25 pontos e a maior é de 125, quanto maior a
pontuação na escala, melhores são as práticas de estimulação e cuidados maternas. A média na escala foi de 104 pontos,
considerou-se pontuação igual ou acima como práticas de estimulação e cuidados acima da média e menor que 104
como abaixo da média. Aplicou-se também o Teste de triagem de desenvolvimento de Denver II (TTDD) cujos resultados
permitem identificar crianças com desenvolvimento normal, cuidado e com atraso. Para avaliar sintomas depressivos
utilizou-se o Inventário de Depressão de Beck (BDI) que é uma escala composta por 21 itens, tipo Likert de 0 a 3 pontos,
quanto maior pontuação mais elevado os sintomas de depressão. Adotamos para esse trabalho a pontuação igual ou
acima de 18 para indicar sintomas de depressão. Os resultados indicaram que das 139 mães, 17 (12%) apresentaram
sintomas de depressão e delas 10 (59%) apresentaram pontuação abaixo da média na Escala de Práticas de Cuidados
realizados pela mãe. Dos 139 bebês da pesquisa 43 (31%) apresentaram risco de atraso no desenvolvimento aos 14
meses e desses 27 (63%) eram filhos de mães que apresentaram pontuação abaixo da média na Escala de Práticas de
Cuidados. Portanto, esse trabalho indica que as práticas de estimulação e cuidados maternos podem ser influenciadas
pela saúde emocional materna e que atrasos no desenvolvimento podem estar ligados às práticas de estimulação e de
cuidados maternos realizados com pouca frequência de forma adequada. É importante que programas pré-natais como
o pré-natal psicológico, sejam realizados por psicólogos, a fim de identificar mulheres com riscos para alterações
emocionais significativas na gestação e no pós-parto, e assim prevenir consequências para o desenvolvimento infantil,
bem como serviria para instruir pais e mães sobre quais são as boas práticas de estimulação e de cuidados com bebês.
3º Trabalho
PRÁTICAS PARENTAIS E SAÚDE EMOCIONAL MATERNA CONSIDERANDO A CONFIGURAÇÃO FAMILIAR
Sária Cristina Nogueira (UNESP), Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP)
Práticas parentais são comportamentos emitidos pelos pais na interação com seus filhos a fim de educá-los e promover
sua socialização. Na literatura, é possível identificar a descrição de estilos parentais que descrevem sete práticas
educativas: duas positivas e cinco negativas. A literatura aponta para a multideterminação das práticas educativas,
indicando variáveis importantes a elas associadas, tais como a saúde emocional materna e as configurações familiares.
O presente estudo pretende comparar e relacionar práticas educativas e indicadores de saúde emocional de mães de
famílias nucleares e não nucleares. Participaram 62 mães de crianças com faixa etária entre oito e 11 anos, das quais 31
pertenciam a famílias nucleares e 31 a famílias não nucleares. Os instrumentos utilizados foram: Inventário de Estilos
Parentais (IEP), Inventário de Depressão Beck (BDI), Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), Escala de Estresse
Percebido (PSS-14), entrevista sobre dados sociodemográficos e classificação socioeconômica segundo os critérios da
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. O teste de normalidade Shapiro-Wilk indicou padrão de distribuição
anormal da amostra e os dados foram comparados e correlacionados pelos testes não paramétricos Mann-Whitney e
Pearson, respectivamente. Os resultados indicam que mães de famílias nucleares utilizam mais de práticas positivas do
que as mães de famílias não nucleares, com diferença significativa para práticas de Comportamento Moral (p = 0,042)
e Disciplina Relaxada (p = 0,041). Dos quatro indicadores de saúde mental, estresse e ansiedade traço são os mais
frequentes para a amostra total; todavia, mães de famílias não nucleares apresentaram pontuações médias superiores
em todos os instrumentos aplicados, com diferença significativa para depressão (p = 0,05). Para a amostra total, houve
correlações significativas entre estresse, Ansiedade-traço e depressão com as práticas de Punição Inconsistente e
Disciplina Relaxada; Negligência e Abuso Físico correlacionaram-se a estresse e depressão. Para as participantes de
famílias nucleares, o estresse correlacionou-se positivamente às práticas e Abuso Físico (p = 0,030; r = 0,391) e
negativamente às práticas de Monitoria Positiva (p = 0,005; r = -0,487); Abuso físico correlacionou-se à depressão (p =
0,028; r = 0,395). Quanto às participantes de famílias não nucleares, o estresse correlacionou-se às práticas de Punição
inconsistente (p = 0,012; r = 0,448), Disciplina relaxada (p = 0,007; r = 0,475) e Negligência (p = 0,022; r = 0,409); níveis
de Ansiedade-traço à Disciplina Relaxada (p = 0,031; r = 0,389) e a Comportamento Moral (p = 0,049; r = 0,357); também
os indicadores de depressão associaram-se às práticas de Comportamento moral (p = 0,020; r = 0,415), Disciplina
relaxada (p = 0,034; r = 0,381) e Negligência (p = 0,007; r = 0,477). Os dados apontam para a relevância de atenção às
diferentes variáveis que podem representar risco ao desenvolvimento infantil, tais como a saúde emocional materna,
as práticas educativas utilizadas e o contexto familiar em que estão inseridas. Estudos que considerem estas variáveis
podem auxiliar na promoção do desenvolvimento humano.
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MESA 04 - BEBÊS E SEUS CUIDADORES: INTERAÇÃO, VINCULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
Proponente: Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP)
Eixo Tematico: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
O ser humano, entre as demais espécies, mostra-se com maior dependência em relação à presença do outro, tanto para
suprir suas necessidades fisiológicas, quanto afetivas e sociais, essenciais a sua sobrevivência e desenvolvimento.
Avanços nas pesquisas sobre vinculação e cuidado indicam a necessidade de constância do cuidador e a presença de
comportamentos indispensáveis para a vinculação, sendo a responsividade e sensibilidade materna indicativos
importantes. Avançam também as discussões em busca de descrever comportamentos que favorecem ou dificultam o
vínculo, compreendendo que são repertórios adquiridos. Neste contexto, a presente mesa tem por objetivo apresentar
diferentes estudos desenvolvidos com bebês e seus cuidadores e/ou profissionais envolvidos nas atividades de cuidado,
vinculação e estimulação. Primeiramente, busca-se descrever a percepção das mães sobre seus comportamentos
interativos com seus bebês em situações de cuidado e de interação lúdica, visando identificar como as mães percebem
tais condições como situações de trocas diádicas importantes e em quais situações conseguem perceber-se mais
responsivas e sensíveis em relação aos cuidados de seus filhos. Pautando-se na possibilidade de aquisição de repertórios
parentais mais sensíveis, o segundo estudo descreve a avaliação e intervenção, por meio de videofeedback, de pais,
mães e seus bebês em situação de interação livre. As contribuições desse estudo trazem à luz a discussão da
parentalidade compartilhada, pautada na aquisição de competências paternas e maternas estabelecidas na interação
com seus bebês. Ampliando o cenário de cuidados, o terceiro estudo discute o período de transição de cuidados, na
condição de educação infantil, comparando-se processos de vinculação primária e secundária. São apontadas
observações relevantes para essa transição, para que o bebê possa ser atendido por outras pessoas além de seus pais,
de forma segura, atenta e responsiva. Por fim, no quarto estudo, são discutidas diferentes possibilidades de intervenção
precoce junto a bebês prematuros, na perspectiva da elegibilidade para participação de programas de intervenção
precoce no modelo interdisciplinar e transdisciplinar. A mesa propõe reflexões acerca do cuidado atento e responsivo,
por diferentes cuidadores/mediadores, considerando as características e necessidades dos bebês, os quais são
considerados como parte ativa de todos os processos interativos. A presente mesa pretende promover a discussão
sobre a necessidade de aquisição de repertórios interativos de mães, pais e outros cuidadores além da necessidade de
desenvolvimento de repertórios de profissionais para atendimento a bebês e suas famílias que sejam essenciais ao
desenvolvimento infantil e à promoção da saúde da família.
Palavras-chave: vinculação; desenvolvimento infantil; cuidadores
1º Trabalho
PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE COMPORTAMENTOS INTERATIVOS COM BEBÊS DE TRÊS A CINCO MESES
Luiza Machado dos Santos (UNESP), Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP)
A interação mãe-bebê ocorre em diferentes situações e em vários momentos do dia. Os pais ou principais cuidadores e
as pessoas que fazem parte do ciclo social da criança, atuam como principais mediadores para o seu desenvolvimento.
É durante a brincadeira que o bebê descobre seu papel e seus limites e expressa suas necessidades de explorar o mundo.
Desta forma, a responsividade é observada quando o principal cuidador consegue atender às demandas apresentadas
pelo bebê por meio de respostas contingentes. O presente estudo teve como objetivo descrever a percepção das mães
sobre seus comportamentos interativos com seus bebês. Participaram 14 mães de bebês entre três e cinco meses de
idade. A coleta foi realizada a partir do convite feito às mães por meio da lista de nascimentos no Banco de Leite Humano
de Bauru e, a partir disso, foi feito o convite para participarem da pesquisa. Foram realizados encontros individuais e foi
dada a orientação para o preenchimento de um questionário sobre a percepção da mãe sobre a sua interação com o
bebê. Os dados foram coletados na Clinica de Psicologia Aplicada (CPA) da UNESP – Bauru e no Centro especializado em
reabilitação (SORRI). Participaram três bebês prematuros e 11 bebês nascidos a termo. A partir da resposta das mães
ao questionário verificou-se que todas se envolvem em atividades de interação com o bebê por mais de 4 horas diárias.
Entre as atividades mais prazerosas que realizam 64% das mães consideraram o banho, seguido de 43% delas que
consideraram a alimentação e 36% o brincar. Dados de situações de envolvimento em situação de cuidado e livre
apontaram que 71% consideraram como ótimo em situação de cuidados e 64% consideraram como ótimo o
envolvimento em situações de interação livre. Dentre os comportamentos do bebê que facilitam a interação, todas as
participantes julgaram a atenção, seguidas por 93% delas consideraram emitir sons e sorrir. No que se refere aos
comportamentos do bebê que dificultam a interação, 43% das mães classificaram os comportamentos de irritação e
28% o choro. Levando em consideração o tempo de envolvimento em atividade de brincadeira livre e a descrição sobre
a preferência pela realização das atividades de cuidado, os resultados indicam que apesar das mães se envolverem por
muito tempo nas atividades de interação em situação de brincadeira livre, consideram que as atividades de cuidados
básicos são mais prazerosas. Os resultados também apontaram que elas entendem que os comportamentos de
respostas contingentes dos bebês aos seus comportamentos interativos são preferíveis se comparados aos
comportamentos de respostas contingentes do bebê de irritação e de choro, que dificultam a relação entre a díade. A
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compreensão sobre a leitura dos sinais emitidos pelos bebês se faz necessária para que a mãe consiga responder às
suas necessidades durante as brincadeiras, bem como nas atividades de cuidados básicos. É partir de comportamentos
responsivos que a interação entre mães e bebês pode ser considerada como benéfica aos entes envolvidos e, também,
para a promoção do desenvolvimento do bebê.
Apoio Financeiro: FAPESP (processo nº 2018/09825-6)
2º Trabalho
INTERVENÇÃO UTILIZANDO VIDEOFEEDBACK PARA PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ E PAI-BEBÊ
Taís Chiodelli (UNESP), Veronica Aparecida Pereira (UFGD), Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP),
Carolina Daniel Montanhaur (UNESP), Bárbara Camila de Campos (UNESP)
Intervenções focadas na primeira infância, especificamente em um momento de transição para a parentalidade em que
as mães e pais são expostos a novas contingências a partir da chegada do bebê, mostram-se relevantes para a promoção
de comportamentos responsivos das mães e pais, bem como interações saudáveis entre as díades. Neste sentido, este
estudo comparou comportamentos interativos de díades mãe-bebê e pai-bebê em interação livre, antes e após a
realização de uma intervenção utilizando videofeedback. Participaram do estudo 25 díades mães-bebês e sete díades
pais-bebês identificados em um projeto de extensão que acompanha o desenvolvimento de bebês no decorrer do
primeiro ano de vida. Aos três meses de vida do bebê as díades foram filmadas em interação livre durante cinco minutos.
Na semana seguinte à filmagem, as mães/pais participaram de uma intervenção individual utilizando videofeedback,
com duração aproximada de uma hora e trinta minutos. Foram separados e apresentados às mães/pais quatro
sequências em que ocorreram interações positivas, negativas e/ou não interativas com o bebê. Os comportamentos
maternos/paternos emitidos nas sequências positivas foram reforçados e discutiu-se com as mães/pais
comportamentos alternativos para as sequências em que foram observadas interação negativa ou não-interativa entre
a díade, ou seja, momentos em que a mãe/pai emitiu comportamentos intrusivos ou não foi contingente às respostas
do bebê. Durante a intervenção também eram discutidas dificuldades observadas pela mãe/pai nas interações diárias
com a criança. A filmagem foi repetida na semana seguinte à intervenção. Para as análises das filmagens antes e depois
da intervenção utilizou-se o protocolo Intera-Díade para registrar os comportamentos maternos e dos bebês e
classificou-os em positivos, negativos e não-interativos. O teste de Wilcoxon foi utilizado para as análises de comparação
intragrupo (pré e pós-intervenção). Os resultados apontaram diferenças significativas no comportamento materno de
esperar o bebê responder, ocorreu um aumento significativo deste comportamento após a intervenção. Os bebês das
díades mães-bebês não apresentaram diferenças significativas nos seus comportamentos nas comparações pré e pósintervenção. Com relação às díades pais-bebês, os pais acariciaram menos e esperaram mais pelas respostas dos bebês
após a ocorrência da intervenção. O total de comportamentos positivos dos bebês das díades pais-bebês aumentou
significativamente após a intervenção, a exploração do ambiente e total de comportamentos não-interativos
diminuíram significativamente. Observa-se que a intervenção, embora de curtíssima duração, foi efetiva para promover
algumas mudanças nos comportamentos parentais e, no caso da díades pais-bebês, também acarretou mudanças nos
comportamentos dos bebês. Assim, destaca-se o papel de intervenções utilizando videofeedback, pautadas nas
dificuldades individuais de cada díade, que tenham o objetivo de apoiar as mães/pais diante das novas demandas
ocasionadas pelo nascimento do bebê.
Apoio financeiro: FAPESP Processo no 2016/10556-4.
3º Trabalho
VINCULAÇÃO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA: A TRANSIÇÃO DE CUIDADOS MATERNOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL
Veronica Aparecida Pereira (UFGD), Isabela Rocha Izidoro (UFGD)
Os estudos acerca do desenvolvimento do vínculo abarcam desde os comportamentos maternos durante a gestação
até os processos interativos durante todo o primeiro ano de vida do bebê, possibilitando a identificação, nesse período,
de diferentes tipos de vinculação (segura, insegura ou evitante). Embora os processos de vinculação permaneçam em
construção e reconstrução durante toda a vida, os estudos indicam grande influência desse período inicial,
principalmente em relação aos comportamentos de autorregulação do bebê. Deste modo, os estudos sobre vinculação
abarcam principalmente a relação mãe-bebê, com algumas investigações sobre a presença paterna ou outros
cuidadores primários, mas ainda há poucos estudos sobre a vinculação secundária, quando os bebês passam a ter seus
cuidados fornecidos por outros. Considerando a inserção da mulher no mercado de trabalho, ao término da licença
maternidade, o bebê passa necessariamente a ser cuidado por outras pessoas. Esse processo de transição dos cuidados
maternos pode ocorrer em diferentes espaços, sendo um deles a Educação Infantil. Neste contexto, as necessidades do
bebê precisam ser supridas, tanto no que se refere a cuidados básicos (alimentação, trocas), desenvolvimentais
(estimulação das habilidades de linguagem, cognição, desenvolvimento motor e socialização) e afetivas (contato, toque,
carinho, colo e proteção). O desafio consiste em oferecer tudo isso em um ambiente no qual a educadora não tem
apenas um bebê sob sua responsabilidade e precisa cuidar do contexto coletivo sem perder de vista a individualidade
de cada bebê (rotina, preferências e habilidades). Assim, buscou-se neste estudo avaliar a vinculação entre educadoras

70

e bebês e as relações com o desenvolvimento infantil. Participaram do estudo nove bebês e duas educadoras de dois
Centros de Educação Infantil. A avaliação do desenvolvimento foi realizada a partir do protocolo da Escala Bayley-III,
nas áreas de Cognição, Linguagem e Desenvolvimento Motor, aos nove e doze meses. O processo de vinculação foi
avaliado a partir do Paradigma Experimental Face-to-Face Still-Face aos nove meses e pelo Sistema de Codificação da
Interação Mãe-Criança Revisado, aos doze meses. O desenvolvimento dos bebês, em ambos os períodos, manteve-se
dentro ou acima do esperado. Aos nove e doze meses os bebês apresentaram boa vinculação com a educadora, porém,
aos doze, apresentam comportamentos exploratórios e de autorregulação, mesmo diante das tentativas de interação.
Embora o comportamento de autorregulação seja uma evolução importante para a criança, apresenta-lo quando há
tentativa de interação com o adulto pode sugerir que vinculação secundária pode ser estabelecida diferentemente, na
medida em que há avanços para mobilidade e autonomia. Os resultados indicaram que bebês com nove meses ou
menos podem ter mais possibilidades de vinculação com a educadora, contrariando a ideia de algumas mães que
esperam mais tempo para inseri-los no contexto escolar. As devolutivas para as educadoras permitiram uma melhor
compreensão das necessidades dos bebês, principalmente, a função de alguns comportamentos de protesto frente a
eventos que poderiam ser positivos, por exemplo, o choro diante de uma música com ruído que o incomoda. Perceber
as individualidades no contexto coletivo permite o planejamento de práticas mais efetivas.
Apoio financeiro: FUNDECT Processo no 38084.563.25779.10082017.
4º Trabalho
INTERVENÇÃO PRECOCE: ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR OU TRANSDISCIPLINAR?
Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP), Janaina Senhorini dos Santos (SORRI-Bauru)
Programas de Intervenção Precoce no Brasil tem como tônica, atualmente, o atendimento interdisciplinar. Os
profissionais que compõem a equipe realizam planejamentos e implementam intervenções específicas das suas áreas
de atuação. Reuniões periódicas e sistemáticas são conduzidas. A avaliação transdisciplinar tem como características: a
participação da família como integrante da equipe; a avaliação e o planejamento realizado no conjunto das áreas e a
presença de um profissional que será o mediador da intervenção junto à família, contando com o auxílio dos
profissionais de cada área. O presente estudo tem como objetivo analisar a eficiência de cada uma das modalidades de
atendimento no desenvolvimento de bebês prematuros. Participaram 23 bebês que, no ano de 2018 foram submetidos
a atendimento interdisciplinar e 21 bebês que, no ano de 2019, foram submetidos a atendimento transdisciplinar, que
ocorria nas dependências da SORRI-Bauru. Os bebês foram avaliados aos três e seis meses de idade com as Escalas
Bayley-III. Os bebês, avaliados aos três meses, eram elegíveis para o atendimento se obtivessem contagem ponderada
abaixo de sete pontos nas áreas avaliadas (Cognição, Linguagem Receptiva e Expressiva e Desenvolvimento Motor Fino
e Amplo). Quando no atendimento interdisciplinar o mesmo era realizado pelos profissionais específicos, na instituição.
Reuniões periódicas eram realizadas para a discussão dos casos em atendimento. Na modalidade transdisciplinar o
atendimento era realizado pelo profissional mediador, a partir de um planejamento realizado pela equipe de
profissionais e com orientações específicas de cada área. As famílias receberam visitas orientadas na residência e,
também, os bebês participavam de atendimento na instituição. As análises foram feitas considerando dois grupos de
bebês, referente a cada tipo de atendimento: o Grupo I (Interdisciplinar) e o Grupo T (Transdisciplinar). Os resultados
observados na comparação dos escores de desenvolvimento de bebês expostos ao atendimento interdisciplinar aos três
e seis meses (15 bebês) indicaram melhora significativa em duas das áreas avaliadas (Cognição, p=0,013 e, Linguagem
Receptiva, p=0,001). No atendimento transdisciplinar, para 10 bebês, observou-se melhora significativa em quatro das
áreas avaliadas (Cognição, p=0,021; Linguagem Receptiva, p=0,007; Linguagem Expressiva, p=0,000 e, em
Desenvolvimento Motor, p=0,014). Os resultados apontaram para melhoras nos dois tipos de atendimento, mas com
mais áreas com resultados mais altos em atendimento transdisciplinar. Uma hipótese para tais resultados seria o
atendimento domiciliar, com a participação da família e a identificação de recursos disponíveis no ambiente familiar
para a estimulação do bebê com a realização de treinamentos funcionais das habilidades em defasagem.
Apoio Financeiro: MS/PRONAS

MESA 05- DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL NO CONTEXTO FAMILIAR: DO RISCO À RESILIÊNCIA
Proponente: Jeane Lessinger Borges (UFRGS)
Eixo Temático: Violência, vulnerabilidade e políticas de proteção
Estudos prévios indicam a presença de fatores de risco e de proteção no contexto familiar, que podem influenciar o
desenvolvimento psicológico de crianças e adolescentes. A presente proposta de trabalho tem como objetivo debater
questões associadas ao desenvolvimento infanto-juvenil frente à exposição de riscos no contexto familiar ou
vulnerabilidade psicossocial, assim como fatores de proteção. Busca-se apresentar dados de pesquisas empíricas e de
revisão sistemática da literatura, que abordam as temáticas dos maus tratos na infância, violência no namoro, alienação
parental e resiliência familiar. O primeiro estudo buscou investigar a associação entre a exposição aos maus tratos na
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infância, por parte dos pais ou cuidadores, e a violência no namoro na adolescência, a partir do modelo teórico da
Terapia Focada nos Esquemas. O segundo estudo descreve um programa de prevenção voltado ao fortalecimento de
fatores protetivos das relações pais-filhos, a partir da perspectiva da resiliência familiar. O terceiro trabalho discute
dados referentes a uma revisão sistemática da literatura sobre o tema da alienação parental contra crianças e
adolescentes. Espera-se que o trabalho possa contribuir para reflexões sobre aspectos do desenvolvimento infantojuvenil, com ênfase na interação risco e proteção na família, a partir de diferentes abordagens teórico-metodológicas.
Palavras-chave: fatores de risco; resiliência; família
1º Trabalho
EXPOSIÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA E ASSOCIAÇÃO COM A VIOLÊNCIA NO NAMORO
Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASALLE), Jeane Lessinger Borges (UFRGS)
A violência no namoro engloba uma variedade de comportamentos abusivos em relacionamentos íntimos de
adolescentes e adultos jovens. A produção científica internacional é sólida no que se refere à influência do contexto
familiar na ocorrência da violência no namoro. Particularmente, ser vítima de algum tipo de abuso intrafamiliar na
infância tem sido citado como um preditor de violência no namoro. A exposição a experiências nocivas na tenra infância,
como maus tratos infantis, e falhas no atendimento às necessidades emocionais básicas são descritas como as principais
origens do desenvolvimento dos Esquemas Iniciais Desadaptativos (EIDs), um dos pressupostos da Terapia do Esquema
(TE). O objetivo desse estudo foi testar um modelo de mediação entre a exposição aos maus tratos na infância e a
perpetração de violência física no namoro na adolescência, sendo que essa relação pode ser mediada pela presença de
EIDs. Participaram deste estudo transversal e retrospectivo, 525 adolescentes (58,5% feminino), entre 14 e 19 anos de
idade, oriundos de escolas públicas e privadas do Ensino Médio, da região metropolitana de Porto Alegre/RS. A amostra
foi dividida em três grupos: Grupo 1 (G1) - Adolescentes perpetradores de violência no namoro e vítimas de maus tratos
na infância (n = 288); Grupo 2 (G2) - Adolescentes perpetradores de violência no namoro e não vítimas de maus tratos
na infância ( n = 109); e Grupo 3 (G3) – Adolescentes não perpetradores de violência no namoro (n = 128). Os
instrumentos utilizados foram: um questionário sociodemográfico, o Questionário de Esquemas para Adolescentes (BYSQ-A), a Escala de Exposição à Violência Intrafamiliar na Infância (EEVII) e o Inventário de Conflitos nas Relações de
Namoro na Adolescência (CADRI). Para o modelo de mediação, foi utilizado o escore total da EEVII, o escore da CADRI
perpetração física e o somatório dos escores ponderados dos EIDs. O modelo de mediação foi realizado com o pacote
Lavaan, com estimador Maximum Likelihood (ML) no ambiente R studio. Foi realizada uma ANOVA, seguida de teste
post hoc de Tukey, para investigar diferença nos escores dos EIDs entre os grupos (G1, G2 e G3). Os resultados da
ANOVA, seguidos do teste post hoc de Tukey, indicaram que houve diferença significativa nos EIDs de Abandono,
Defectividade/vergonha, Privação emocional, Isolamento Social, Arrogo/grandiosidade, Padrões Inflexíveis, Busca por
aprovação e Pessimismo, sendo que os adolescentes do G1 tendem a ter médias mais altas, se comparados ao G2 e G3.
Os maus tratos na infância foram significativamente associados aos EIDs do domínio Desconexão e Rejeição (ß = 0,39; z
= 9, 639; p = 0,001). Por sua vez, os EIDs foram significativamente associados à perpetração de violência física no namoro
(ß = 0,17; z = 3,566; p = 0,001). Este efeito indireto explica 15% da variância da perpetração da violência física. Os
resultados deste estudo indicam que os EIDs podem contribuir para uma melhor compreensão de aspectos cognitivos
e emocionais na transgeracionalidade da violência.
Apoio financeiro: CNPq (edital - 402666/2016-0) e CAPES
2º Trabalho
FORTALECENDO PROCESSOS PROTETIVOS FAMILIARES E SERVIÇOS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE: VALIDADE SOCIAL DO PROGRAMA FAMÍLIAS FORTES NO NORDESTE DO BRASIL
Sheila Giardini Murta (UNB)
Um corpo crescente de evidências tem mostrado que a relação entre pais e filhos constitui fator protetivo para o uso
problemático de substâncias quando os pais utilizam práticas parentais caracterizadas por supervisão, comunicação,
suporte e envolvimento. O Ministério da Saúde adotou, em 2013, o Strengthening Families Program (Programa Famílias
Fortes-PFF), desenvolvido internacionalmente, para prevenir o abuso de drogas através do incremento de vínculos
familiares e estilo parental autoritativo. Trata-se de um programa baseado no modelo dos sistemas familiares,
bioecológico, apego e resiliência familiar, composto por sete encontros de duas horas, dos quais participam pais (ou
responsáveis) e filhos (entre 10-14 anos). Este estudo teve por objetivo investigar a validade social dos objetivos,
impactos e procedimentos do PFF para usuários e agentes da implementação. O PFF foi implementado para famílias em
situação de pobreza em serviços de proteção social básica e outros equipamentos sociais afins. O estudo, de caráter
qualitativo e recorte transversal, contou com a participação de 199 responsáveis (pais ou outros adultos cuidadores),
111 crianças e adolescentes e 100 facilitadores de quatro estados do nordeste do país: RN, CE, PE e SE. Foram realizados
grupos focais, separadamente, com responsáveis (n = 48 grupos), facilitadores (n = 23 grupos) e adolescentes (n = 35
grupos), entre três a 12 meses após o término do PFF. Os dados, analisados via análise de conteúdo, parcialmente
baseada no modelo da resiliência familiar, apontaram, por um lado, a predominância de evidências de alta validade
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social de objetivos e efeitos em detrimento das evidências de baixa validade social e, por outro lado, evidências
conflitivas em relação à validade social dos procedimentos do PFF. No eixo validade social de objetivos, os achados
indicaram que o PFF mostrou-se majoritariamente compatível com várias necessidades das famílias, destacando-se a
validade social dos objetivos relativos ao fortalecimento da coesão familiar e de habilidades parentais, bem como
necessidades dos serviços destinados ao atendimento de famílias em desvantagem econômica. No eixo validade social
de impactos, foram identificados efeitos positivos do PFF sobre o fortalecimento de processos protetivos familiares
ligados à emoção (comunicação e regulação emocional), processos protetivos familiares relativos ao controle (regras e
limites), habilidades de vida entre adolescentes, engajamento escolar dos adolescentes e capacitação profissional dos
facilitadores. Por outro lado, evidências de baixa validade social do PFF foram encontradas acerca do baixo alcance e
alta desistência dos participantes. No eixo validade social de procedimentos, os responsáveis e adolescentes
apresentaram percepção positiva da adequação da metodologia do PFF, enquanto facilitadores indicaram necessidades
de adaptações para famílias vulneráveis e melhoria nas condições de implementação. Conclui-se que o PFF contém
alvos compatíveis com as necessidades de famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade; apresenta efeitos iniciais
positivos, consensualmente apontados por responsáveis, adolescentes e facilitadores; e utiliza metodologia onerosa
para o contexto de implementação e pouco adaptada para famílias pobres, ainda que bem recebida pelos usuários.
Pesquisas futuras podem se beneficiar destes achados para o aprimoramento do PFF no Brasil e desenvolvimento de
tecnologias similares, viáveis e escaláveis, em contextos de poucos recursos.
Agência de Fomento: Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
.
3º Trabalho
A ALIENAÇÃO PARENTAL NOS TRIBUNAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS DOCUMENTAIS BRASILEIROS
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams (UFSCAR), Sabrina Mazo D'Affonseca (UFSCAR),
Ricardo Pereira da Silva Oliveira (UFSCAR)
A Alienação Parental (AP) é uma modalidade de violência psicológica cometida contra crianças geralmente por um de
seus genitores. Esse fenômeno tem sido identificado principalmente no contexto das disputas de guarda em tribunais
de justiça, sendo esse espaço propícia fonte de dados para pesquisas sobre AP. Este estudo realizou por meio do
protocolo PRISMA uma revisão sistemática de estudos documentais com amostras judiciais envolvendo AP publicados
no Brasil. A palavra-chave “alienação parental” foi pesquisada nas bases de dados Scopus, PsycNET, PubMed e Scielo.
Foi consultado também o acervo de livros do Laboratório de Análise e Prevenção da Violência. Os critérios de inclusão
foram: (a) Tipo de publicação: artigos; (b) Método: pesquisas documentais de amostras judiciais envolvendo AP; c) Ano
de publicação: 2009-2018; (d) Idioma: português. Das bases de dados foram selecionados três artigos. Do acervo do
laboratório, um livro foi selecionado. Esse resultado demonstra a escassez de publicações científicas sobre AP com
amostra judicial. Todos os estudos selecionados utilizaram metodologia de pesquisa documental, coletando dados em
processos judiciais que tramitaram em tribunais de justiça dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito
Federal entre os anos de 2009 e 2015, totalizando 86 documentos analisados pelos autores, entre relatórios psicológicos
e processos judiciais. Observou-se que mesmo utilizando metodologias de coleta de dados documentais as amostras e
objetivos foram distintos, o que justifica a variabilidade de análise e de resultados. Três estudos fizeram uma análise
descritiva dos dados, sendo que dois analisaram processos judiciais completos e um concentrou seus estudos em
relatórios psicológicos e sentenças. O estudo restante coletou dados em relatórios psicossociais identificando categorias
socialmente construídas (“abuso sexual” e “alienação parental”) nos textos. Nota-se nos artigos selecionados que a
maioria das sentenças judiciais analisadas corroborava as conclusões dos relatórios psicológicos. No entanto, a análise
dos relatórios psicológicos realizada pelos estudos selecionados identificou uma preocupante deficiência na avaliação
psicológica de suspeitas de AP, com destaque para posturas enviesadas, inadequação da estrutura dos relatórios
psicológicos às normas, avaliações psicológicas mal planejadas ou pouco detalhadas e com fraco embasamento teórico.
Tais resultados apontam para a urgente necessidade de desenvolvimento de estratégias para aprimorar a avaliação
psicológica forense a fim de fortalecer a proteção e garantia de direitos das crianças e adolescentes envolvidas em
situações de litígio conjugal. Sendo a AP geralmente identificada em disputas de guarda, futuros estudos com amostras
judiciais serão essenciais para melhor compreensão desse fenômeno.
Apoio Finanaceiro: CAPES, Apoio Financeiro 001.

MESA 06- BRINCADEIRAS EM CONTEXTOS TRADICIONAIS: O BRINCAR DE CRIANÇAS INDÍGENAS, RIBEIRINHAS E
QUILOMBOLAS
Proponente: Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Esta mesa redonda tem como objetivo discutir como crianças que pertencem a populações tradicionais brincam,
identificando os elementos comuns a elas e as especificidades características de cada contexto cultural: indígena,
ribeirinho e quilombola. Para essa discussão é útil a concepção de Rassmussen, quanto à definição de “espaços de
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criança”: para esta autora, espaços de criança são aqueles ambientes não pensados originalmente apenas para crianças,
mas dos quais elas se apropriam ao longo do tempo. Nos três trabalhos apresentados, observa-se a intensa apropriação,
pelas crianças, dos espaços comuns a toda a comunidade. Nesses espaços as brincadeiras ocorrem. Além disso, como
ponto de convergência notam-se as brincadeiras ao ar livre, em meio à natureza, algo que se torna raro nos contextos
urbanos, onde as crianças tem cada vez menos possibilidades de estar em contato com o meio natural. O primeiro
trabalho relata brincadeiras de crianças pertencentes a três grupos indígenas: Kaimbé, Xocó e Guaranis. Foram utilizadas
observações sistemáticas do ambiente natural das brincadeiras espontâneas das crianças, além de observação
participante, fotos e vídeos. A autora desse trabalho indica que as brincadeiras em áreas externas predominaram, não
havendo nas aldeias, espaços reservados para as crianças, mas espaços compartilhados por todos. As brincadeiras foram
semelhantes àquelas da região onde as aldeias estão localizadas, apesar da menção de traços de uma cultura específica,
quanto a algum tipo de brincadeira ou objeto utilizado na mesma. O segundo trabalho relata as brincadeiras de crianças
ribeirinhas da região oeste do Pará, cujo brincar é moldado pelo ritmo das águas do rio que margeiam a comunidade
pesquisada. Nesse contexto específico, as brincadeiras e os espaços onde elas ocorrem mudam de acordo com as
mudanças determinadas pelo rio: cheia ou vazante. Participaram 16 crianças de cinco e seis anos de idade. Os dados
foram produzidos mediante grupo focal, com roteiro semiestruturado. Os resultados indicaram que em se tratando dos
espaços do brincar, alguns permaneciam os mesmos na seca e na vazante, como exemplo, o rio. Outros espaços só eram
utilizados durante a seca. Também durante a seca, o repertório de brincadeiras era maior do que durante a cheia ou
vazante. No entanto, permaneceu como elemento comum aos dois períodos, o intenso brincar na natureza. O terceiro
trabalho analisou os espaços de brincadeira e a presença de elementos naturais nele, para crianças quilombolas da
comunidade Tiningú, na região oeste do Pará. Participaram 20 crianças entre 7 e 11 anos de idade, que desenharam
seus locais preferidos de brincadeiras. Os resultados indicaram forte presença do meio natural, com predileção por
brincadeiras de movimento. Tomados conjuntamente os resultados dos três estudos corroboram com a literatura no
sentido de que a brincadeira está presente em diversas culturas, notando-se que as características de cada contexto
modelam, em alguma medida, algumas especificidades encontradas nessas brincadeiras. Além disso, os resultados
convergem quanto à preferência das crianças por espaços ao ar livre para brincar, seja para infantes indígenas,
ribeirinhas ou quilombolas. Essa possibilidade do brincar na natureza pode representar uma vantagem no processo
desenvolvimental das crianças em questão.
Palavras-chave: lugares de criança; brincadeiras; comunidades tradicionais
1º Trabalho
NO RIO, NA MATA, NOS CAMPOS: AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS INDÍGENAS DO NORDESTE
Ilka Dias Bichara (UFBA)
A região Nordeste (ou Nordeste-Leste) abriga cerca de 80 povos indígenas sobreviventes ao genocídio praticado pelos
colonizadores. Nessa região, mesmos os que já conquistaram a demarcações de suas terras, vivem em situação de
pobreza e mantém poucos traços de sua antiga cultura. Para ilustrar a presença indígena no Nordeste-Leste através das
brincadeiras de suas crianças, descreveremos pesquisas realizadas em três grupos indígenas distintos: os Kaimbé da
Bahia (Queiroz, 2013), os Xocó de Sergipe (Bichara, 2002, 2003) e os Guaranis do Espírito Santo (Oliveira, 2007; Oliveira
e Menandro, 2008). As três pesquisas aqui relatadas utilizaram da observação sistemática em ambiente natural das
brincadeiras espontâneas das crianças como principal método de pesquisa. Agregadas a essas observações Oliveira
(2008) realizou sessões de observação participante e Queiroz (2013) recorreu a fotos e pequenos vídeos. Todas as
observações foram realizadas em áreas externas tendo como critério o fato de as crianças estarem brincando ali. Nas
três aldeias investigadas chama a atenção algumas características bem marcantes: todas as crianças brincam muito por
toda a área externa, possuem liberdade para explorar espaços e objetos e suas brincadeiras refletem muito o cotidiano
de suas comunidades. Em nenhuma das aldeias existe parques ou qualquer lugar reservado para as crianças, todos os
espaços são de todos, inclusive das crianças. Verifica-se um intenso processo de apropriação dos diversos lugares, seja
o rio, a praia, a plantação, o campo de futebol, entre outros, transformando-os em ‘lugares de crianças’ conforme
denominou Rasmussen. Observa-se também ampla apropriação de objetos sejam instrumentos de trabalho (pás, facas,
enxadas, panelas, entre outros), sucatas (recipientes plásticos, taboas), objetos da natureza (folhas, galhos, pedras,
terra, água) e brinquedos tanto artesanais (petecas, estilingues, objetos de cerâmica, entre outros) quanto
industrializados (bonecas, bicicletas, bolas de gude, bolas de plástico). Esses objetos, de forma geral, foram adaptados
e transformados para servir aos objetivos das brincadeiras. Majoritariamente suas brincadeiras são semelhantes as das
crianças da região onde as aldeias estão localizadas. Porém, surgiram algumas menções mais explícitas ou implícitas a
traços de uma cultura específica a exemplo de dança do Toré entre os Xocó. As crianças Guarani, que são bilingues,
usam muitas expressões em guarani para denominar brincadeiras como “brincadeira de yy tata!” (água quente) e fazer
chipá (um pão típico) (Oliveira, 2007). Grande parte das brincadeiras de faz de conta registradas representavam
atividades concretas realizadas por essas comunidades e não uma indianidade romantizada. Brincar de casinha, fazer
comidas, brincar de pescar, de caçar, de conduzir arado, de lidar com cavalos e bois, entre outras, foram frequentes nas
três aldeias observadas. Conclui-se que as crianças das três aldeias apesar de pobres, porém não em situação de
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vulnerabilidade social, são privilegiadas, pois possuem liberdade para ocupar os vários ambientes das duas
comunidades, têm acesso livre as atividades de seus pais e um contato com a natureza e companheiros muito difíceis
de serem vivenciados por crianças urbanas.
2º Trabalho
AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS RIBEIRINHAS ÀS MARGENS DO RIO TAPARÁ, SANTARÉM, PARÁ
Priscila Tavares Priante (UFOPA), Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA)
No contexto de várzea, da Amazônia paraense, o ritmo das águas determina as atividades econômicas, sociais, limites
e possibilidades das famílias que residem às suas margens. Nesse cenário constante de mudanças determinadas pela
natureza, buscou-se o discurso infantil em relação as suas brincadeiras: Como ocorrem quando o nível das águas elevase a ponto de atingir o assoalho das casas altas sob palafitas? Ou quando a vazante traz um novo cenário para a mesma
comunidade? Segundo Sarmento, a brincadeira é uma das características do sujeito criança, pertence à infância:
promove a interação e a construção do universo infantil. As brincadeiras são traduzidas como uma linguagem da
infância, sinônimo de movimento, troca de saberes e produção de cultura. Ao abordar o tema em áreas ribeirinhas esse
estudo apresenta os resultados de pesquisa realizada na Comunidade Tapará Grande/Amazônia Paraense, locus que
possui extensão de aproximadamente 5.000m2, com aproximadamente 600 moradores, sendo 154 famílias, distante
cerca de 35 km em linha reta da cidade de Santarém, Estado do Pará, Brasil. O objetivo desse trabalho foi descrever as
brincadeiras das crianças ribeirinhas com cinco e seis anos de idade residentes da comunidade, os dados foram obtidos
mediante realização de grupo focal, em dois momentos: durante a cheia e na estiagem, os dados foram analisados
conforme orientações da análise narrativa. Participaram 16 crianças e os dados complementares foram obtidos em
entrevistas com os pais e professores das mesmas, a saber, aplicação de questionário de dados sociodemográficos. Os
resultados indicaram que para as crianças a brincadeira vai além de uma atividade prazerosa, ela representa o cotidiano
dos adultos e das crianças, ao reproduzir situações típicas da comunidade e a relação da criança com o outro. Durante
o período de enchente, as brincadeiras das crianças ocorrem muitas vezes nos espaços da casa ou em outras
comunidades de “terra firme”, contudo, também lhes é permitido “pular n’água” e também “dá pra brincar na água de
bola”. Verificou-se ainda, diferentes tipos de brincadeiras segundo o gênero, que de acordo com o nível da água permite
aos meninos brincar imitando o trabalho dos pais, de “laçar os bois” e pescar, as meninas brincam de boneca ou de
nadar, no rio ou em pequenos córregos, os igarapés, brincadeiras narradas durante o período de seca, além de um
repertório maior de possibilidades: “jogar bola”, “correr”, “brincar da pira” também conhecida como pega-pega,
“competir”, “brincar de corrida”, “empina papagaio”, “joga bola, brinca de corrida”, “de correr no terreiro”, dito por um
dos meninos e “de casinha”, segundo uma das meninas. Da mesma maneira que o ciclo da água influencia o cotidiano
dos adultos, as crianças adaptam-se a essas mudanças: a locomoção, os espaços, os tipos de brincadeiras são eleitos de
acordo com os limites e possibilidades do rio, em uma (re)construção contínua do mesmo espaço, utilizado segundo as
interpretações infantis. Concluiu-se que, apesar da brincadeira ser um comportamento presente em diversas culturas,
as especificidades ambientais modelam em alguma medida, os tipos, as formas e o tempo das brincadeiras nessa
comunidade, assim como, promove o fortalecimento cultural e a relação da criança com os seus espaços, que no caso
da várzea, em especial, o rio.
3º Trabalho
BRINCADEIRAS DE CRIANÇAS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE TININGÚ, OESTE DO PARÁ
Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA), Assis Júnior Cardoso Pantoja (UFOPA), Samara Tavares Silva (UFOPA),
Milany Santos de Carvalho (UFOPA), Jaílson Santos de Novais (UFESBA)
O brincar é uma característica universal que varia de acordo com cada cultura é reconhecido pela Comissão das Nações
Unidas dos Direitos Humanos como um direito essencial de cada criança. Isto porque, a brincadeira é uma atividade
fundamental da infância, que ocorre em diversos contextos, e, principalmente, pela influência que esta exerce no
desenvolvimento infantil, na saúde e no bem-estar subjetivo, expressa na sensação de felicidade da própria criança. Ao
brinca livremente, a criança explora tudo o que está em sua volta, raciocina, faz descobertas, persiste, aprende e
expressa sentimentos, ideias, fantasias, relacionando o real e o imaginário. Brincar é a melhor maneira de se expressar,
é viver criativamente no mundo, tendo prazer em viver. Portanto, investigar comportamentos infantis como o brincar
nos diferentes contextos em uma comunidade tradicional constitui um promissor campo de pesquisa, pois dar voz às
crianças de comunidades tradicionais possibilita compreender como o desenvolvimento delas ocorre. A pesquisa em
questão foi realizada na comunidade quilombola Tiningú, localizada na região Oeste do Pará, próximo à cidade de
Santarém. O objetivo foi averiguar os espaços do brincar na comunidade a partir do olhar das crianças. Participaram 20
crianças com idades entre 7 e 11 anos de idade. Após visitas prévias à comunidade para obtenção das devidas
autorizações para realização da pesquisa e para conhecer as crianças e seus pais, foi realizado um encontro com as
crianças no barracão comunitário e pedido que elas desenhassem os locais onde gostavam de brincar. Foram produzidos
20 desenhos. Os dados foram analisados de maneira descritiva. Como resultado, foi encontrado que a maior parte dos
desenhos representou os espaços ao ar livre: espaços ao redor da casa, campo de futebol e o igarapé, que é um riacho

75

que nasce na mata. Nenhum desenho representou espaços fechados. Cerca de 50% dos desenhos referenciou o igarapé,
termo usado para riacho que nasce na mata. Enquanto desenhavam, as crianças comentaram que gostavam muito de
brincar “no igarapé”. Quanto aos tipos de brincadeira, prevaleceram as brincadeiras com movimento locomotor, em
especial, o jogo de futebol. Todos os desenhos retrataram elementos da natureza, como o sol e as plantas, mas também
casas, mostrando a integração, na perspectiva delas, do ambiente natural com o ser humano. Nota-se assim que as
crianças quilombolas pesquisadas apropriam-se dos espaços naturais, tornando-os espaços de brincadeira, que podem
auxiliar no desenvolvimento saudável das mesmas.

MESA 07 - COMO AVALIAR O DESENVOLVIMENTO INFANTIL? APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DIMENSIONAL DE
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E SUA APLICAÇÃO EM DIFERENTES CONTEXTOS
Proponente: Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
Eixo Temático: Medidas e avaliação psicológica no desenvolvimento humano
A qualidade do desenvolvimento na primeira infância traz consequências ao longo de toda a vida de um indivíduo. No
período pré-escolar, o efeito dos diferentes tipos de experiências é particularmente potencializado no cérebro. Tais
estágios são caracterizados como períodos sensíveis do desenvolvimento. Especialmente neste período, a interação da
criança com o ambiente resulta em estruturações das redes neurais que podem ser duradouras e irreversíveis.
Considerando a importância do desenvolvimento infantil saudável, torna-se relevante avaliar se uma criança está
desenvolvendo-se de acordo com o esperado, em termos dos marcos desenvolvimentais. A avaliação dos marcos do
desenvolvimento é tida como a mensuração de habilidades, aptidões e atitudes que agem como pontos de checagem
do desenvolvimento típico das crianças em uma determinada idade. No Brasil, o rastreamento do desenvolvimento tem
sido realizado por instrumentos que não foram avaliados em termos de suas propriedades psicométricas no nosso
contexto. Como instrumento de rastreio, somente o Ages and Stages Questionnaire foi adaptado e validado para o
Brasil. Entretanto, os parâmetros e normas do teste ainda não foram publicados e o seu manual ainda não é
comercializado. Em relação a testes padronizados, não foram encontrados testes específicos para avaliação do
desenvolvimento no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) do Conselho. Por esses motivos, o Grupo de
Estudo, Avaliação e Pesquisa em Avaliação Psicológica (GEAPAP) desenvolveu o Inventário Dimensional de Avaliação do
Desenvolvimento Infantil (IDADI), construído levando-se em consideração todos os procedimentos teóricos e
psicométricos sugeridos pela literatura da área. Esta mesa tem, então, como objetivo apresentar o IDADI assim como
sua aplicabilidade em estudos em diferentes contextos.
Palavras-chave: IDADI; marcos do desenvolvimento; avaliação
1º Trabalho
APRESENTAÇÃO DO INVENTÁRIO DIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL PARA AVALIAÇÃO
DO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DE QUATRO A SETENTA E DOIS MESES
Mônia Aparecida da Silva (UFSJ), Euclides José de Mendonça Filho (UFRGS), Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
Estimativas apontam que 16% a 18% da população infantil têm problemas de desenvolvimento que podem resultar em
um risco aumentado para complicações de saúde, educacionais, e transtornos do desenvolvimento. A avaliação das
habilidades do desenvolvimento é amplamente recomendada como uma importante medida preventiva, possibilitando
a identificação e encaminhamento precoce das crianças para intervenção. O monitoramento contínuo do
desenvolvimento infantil, inclusive, se tornou obrigatório no Brasil com a publicação da Lei nº 13.257, de 8 de março de
2016, chamada de Marco Legal da Primeira Infância. Essa lei estabeleceu princípios e diretrizes para políticas públicas
que visam atender de forma mais efetiva os direitos da criança na primeira infância. Quando a avaliação do
desenvolvimento infantil é realizada com instrumentos específicos para o contexto e com propriedades psicométricas
adequadas, a acurácia da avaliação é muito maior. Considerando esses fatores, o objetivo dessa fala será apresentar o
Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil (IDADI), suas características e qualidades
psicométricas. O IDADI foi construído especificamente para o contexto brasileiro e avalia o desenvolvimento infantil de
quatro até os 72 meses de vida nos domínios Cognitivo, Motricidade (Ampla e Fina), Comunicação e Linguagem
(Receptiva e Expressiva), Socioemocional e Comportamento Adaptativo. É uma medida baseada no relato parental. O
processo de desenvolvimento do instrumento envolveu: 1) fundamentação teórica; 2) construção da versão preliminar
do instrumento; 3) análise dos itens por juízes especialistas; 4) análise semântica dos itens; e 5) estudo piloto. Esses
procedimentos conferiram validade de conteúdo ao instrumento. Foram também investigadas evidências de validade
referentes à estrutura interna, fidedignidade e validade relacionada a variáveis critério como idade da criança, sexo,
diagnóstico e nível socioeconômico. Os resultados indicaram que o IDADI possui alta consistência interna e várias
evidências de validade que apoiam seu uso para os fins propostos. O IDADI possui atualmente normas de interpretação
para o contexto brasileiro, com dados de crianças das cinco regiões. Espera-se que o uso futuro do IDADI na clínica,
pesquisa e demais contextos possa contribuir para práticas relacionadas ao desenvolvimento infantil no Brasil.
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2º Trabalho
DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OU NÃO INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Aline Riboli Marasca (UFRGS), Mara Cristina Corrêa Floriano (ESIPP),
Mônia Aparecida da Silva (UFSJ), Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
No Brasil, a educação infantil compõe a primeira etapa da Educação Básica, sendo ofertada para a faixa de zero a seis
anos de idade, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança. Visto a complexidade e abrangência
das variáveis envolvidas no desenvolvimento infantil, enfatiza-se a importância de compreendermos seus possíveis
fatores facilitadores. Nessas condições, o objetivo do presente estudo é comparar grupos de crianças que frequentam
instituições de educação infantil (IEI) públicas, que frequentam IEI privadas e que não frequentam nenhuma IEI, em
relação aos domínios Cognitivo, Motricidade, Comunicação e Linguagem, Comportamento Adaptativo e
Socioemocional. Trata-se de um estudo quantitativo transversal, com delineamento correlacional e de comparação de
grupos. Foram coletadas informações de 1167 crianças de diferentes regiões brasileiras, a partir do relato materno, por
meio de um questionário de dados sociodemográficos e do Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento
Infantil (IDADI). Foram conduzidas análises descritivas e análise multivariada de covariância, sendo controlados os
efeitos da renda familiar e escolaridade materna. Os resultados apontam diferenças significativas no domínio
Socioemocional entre o grupo de crianças que frequentam IEI privadas e que não frequentam IEI. O grupo de crianças
que frequentam IEI privadas apresentou melhores resultados nos domínios Cognitivo e Comunicação e Linguagem,
comparado aos grupos que frequentam IEI públicas e que não frequentam IEI. Discute-se a necessidade de estudos que
possam explorar informações sobre as IEI, que forneceriam indicadores de sua qualidade. Destaca-se a relevância do
IDADI na coleta e compreensão de dados nos estudos na área escolar.
3º Trabalho
ESCOLARIDADE MATERNA, PRÁTICAS PARENTAIS POSITIVAS E DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO INÍCIO DA VIDA
Giovanna Nunes Cauduro (UFRGS), Euclides José de Mendonça Filho (UFRGS),
Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
Práticas parentais positivas são consideradas grandes balizadores do desenvolvimento infantil. As estratégias utilizadas
pelos pais podem contribuir para diversos desfechos importantes na vida da criança (cognitivo, socioemocional,
linguagem, etc). O nível de educação materna também vem sendo indicado como um importante componente no
contexto da criança. No entanto, a literatura é controversa no que diz respeito ao desenvolvimento socioemocional, em
partes atribuindo ao afeto e responsividade parentais, em parte ao nível de educação. O presente estudo teve como
investigar as relações entre práticas parentais, educação materna e desfechos no desenvolvimento das crianças filhos.
Para isso, 77 díades mãe-criança foram avaliadas, através de um protocolo observacional (PICCOLO), questionário
sociodemográfico e um inventário de avaliação do desenvolvimento infantil (IDADI). Análises preliminares descritivas e
de correlação e análises posteriores de regressão e mediação foram realizadas a fim de identificar possíveis relações e
as direções de tais associações na amostra investigada. A média das mães no PICCOLO foi de 7,94, 9,74, 8,08 e 8,79 para
Afetividade, Responsividade, Encorajamento e Ensino, respectivamente. Correlações significativas foram encontradas
entre Responsividade e Linguagem Receptiva (r = 0,41, p < 0,05), Afetividade e domínio Socioemocional (r = 0,35, p <
0,05), e Ensino e Linguagem Receptiva e Expressiva (r = 0,33, p < 0,05). Devido às altas correlações entre as dimensões
do PICCOLO, calculou-se o escore fatorial das dimensões, resultando em um fator denominado Parentalidade. Esse fator
apresentou efeitos significativos sobre domínios do desenvolvimento, em especial o de Linguagem Receptiva, Cognitivo
e Socioemocional (R2 = 0,38; R2 = 0,31; R2 = 0,31). Ao inserir a variável educação materna ao modelo, como mediadora,
o fator parentalidade perdeu seu valor preditor de todos os desfechos do desenvolvimento, com exceção ao
desenvolvimento socioemocional, que continuou a ser melhor explicado pelas práticas parentais (R2 = 0,22). A
escolaridade materna vem sendo amplamente relacionada a diversos desfechos no desenvolvimento. Habilidades
sociais, cognitivas, e de linguagem são algumas das mais relacionadas a tal variável. No entanto, no presente estudo, as
práticas parentais positivas explicaram diretamente o desenvolvimento socioemocional das crianças, com pouca
influência da escolaridade materna. Isso ocorre em parte devido ao fato de habilidades socioemocionais serem melhor
moldadas pela afetividade e responsividade do que pelo conhecimento formal obtido em instituições de ensino.

MESA 08 - ADAPTAÇÃO FAMILIAR E AS INTERVENÇÕES COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA
Proponente: João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
Eixo Temático: Psicopatologia do desenvolvimento humano
Os indivíduos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) apresentam uma alteração do neurodesenvolvimento que
afeta a comunicação social e manifesta um padrão estereotipado de conduta, tendência a inflexibilidade e alterações
sensoriais. Inicia-se na primeira infância e dura por toda a vida, gerando um grande impacto na vida do indivíduo e sua
família. É uma síndrome comportamental de origem genética cuja prevalência gira em torno de 1% e afeta mais
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meninos. Ainda que alguns casos sejam diagnosticados tardiamente na adolescência ou idade adulta, em virtude de
mecanismos compensatórios que deixam de funcionar efetivamente com a maior demanda social ao longo dos anos, o
que se busca é a identificação precoce. Prejuízos em habilidades como orientação social, atenção compartilhada,
imitação, uso de gestos, linguagem expressiva e receptiva associados a comportamentos repetitivos, estereotipados,
alterações sensoriais e adesão a rotinas e regras são sinais de alerta para distúrbios do desenvolvimento e uma vez
identificados devem ser abordados através da intervenção e estimulação precoce, o que garante melhor funcionalidade
e, portanto, melhor prognóstico. O objetivo desta mesa redonda é discutir os benefícios da intervenção precoce, a
utilização da musicalização e educação musical como proposta de trabalho e a percepção parental e repercussões na
adaptação familiar. A abordagem no TEA é guiada por equipe multidisciplinar, com métodos de intervenção
comportamental nas diversas esferas: comunicação, cognição, autonomia, socialização e motora. As regiões cerebrais
associadas à linguagem e à música se sobrepõem, o que sustenta a possibilidade de reabilitação desta através da música,
que traz ainda eficaz melhoria no comportamento social e comunicativo através do aumento da atenção compartilhada.
Pesquisas apontam benefícios da música na neuroplasticidade e provam que intervenções baseadas em música podem
ser usadas para fortalecer conexões entre as regiões frontal e temporal, que apresentam anormalidades nos autistas.
Atividades relacionadas à música envolvem imitação e sincronização, levando à ativação de áreas que contêm
neurônios-espelho e proporcionando o desenvolvimento da cognição social, tarefas nas quais indivíduos autistas
tipicamente mostram dificuldades. A família tem papel crucial no desenvolvimento e evolução da criança ou
adolescente com TEA e para tanto deve ser orientada e ouvida ao longo do processo. As principais dificuldades dos pais
estão relacionadas à sintomatologia típica do quadro de TEA, além de preocupações com o contexto social, inclusão e
independência na vida adulta. Algumas estratégias para lidar com estas situações envolvem a rede de apoio familiar, a
importância do serviço de saúde no atendimento da criança e orientação familiar além da busca espontânea por
informações e participação em grupos de apoio.
Palavras-chave: autismo; intervenção; família.
1º Trabalho
PERCEPÇÃO PARENTAL SOBRE O FILHO COM AUTISMO: AS REPERCUSSÕES NA ADAPTAÇÃO FAMILIAR
João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI), Mauro Luís Vieira (UFSC)
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se principalmente por prejuízos persistentes na comunicação social
recíproca e na interação social, apresentando também padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou
atividades. A descoberta do diagnóstico do TEA interfere nas interações no contexto familiar e podem contribuir para o
aumento do estresse parental e na qualidade do relacionamento nesse ambiente. Nesse sentido, essa pesquisa tem
como principal objetivo investigar a percepção parental sobre as repercussões do filho com TEA no contexto familiar.
Esse estudo é um recorte de uma amostra maior de 45 pais (idade média: 36,36 DP= 7,19) e 45 mães (idade média:
31,78 DP=5,92) totalizando 90 participantes. Como critério de inclusão, os casais deveriam ter um filho/a na faixa etária
de 3 a 7 anos, com diagnostico confirmado de Transtorno do Espectro Autista e atendidos por um Centro Especializado
em Reabilitação (CER) no sul do Brasil. No entanto, para o presente estudo foram escolhidos de forma aleatória os casais
participantes da parte qualitativa da pesquisa. O critério adotado foi que a cada quatro casais participantes, o quinto
foi convidado a responder a entrevista, perfazendo um total de 9 casais entrevistados. Primeiramente foi aplicado um
questionário sociodemográfico com apenas um dos genitores e depois foi aplicado o roteiro de entrevista sobre o
cuidado de filhos com TEA com cada membro do casal. Esta entrevista semiestruturada foi construída pelos autores
desta pesquisa, tendo em vista a necessidade de dados qualitativos que retratem a experiência da família diante de um
filho com TEA. As entrevistas foram transcritas e posteriormente empregou-se a análise categorial temática de
conteúdo proposta por Bardin. Utilizou-se uma adaptação das categorias do estudo de Schmidt (2008) sobre as
Influências na Adaptação Familiar. As categorias Autopercepção parental e Percepção do filho foram aproveitadas do
estudo de Schmidt (2008). As categorias Preocupação com o contexto social e as subcategorias(formal/informal) da
rede de apoio social foram criadas nessa pesquisa, devido a emergência desses conteúdos nas entrevistas com os
participantes. Em síntese, as principais dificuldades dos pais estão relacionadas a sintomatologia típica do quadro de
TEA, como o comprometimento qualitativo na comunicação e interação social recíproca e os comportamentos
repetitivos e estereotipados e a restrição de interesses, acompanhados pelos problemas de comportamento como o
excesso de birra e agressividade. Além disso, os pais apresentam algumas preocupações com o contexto social da
criança, como o preconceito da sociedade e dificuldades de inclusão no contexto escolar, bem como, expectativas
negativas sobre o alcance de independência na vida adulta. Para lidar com essas situações tão adversas os pais contam
com alguns recursos da sua rede de apoio, como o suporte fornecido pelo parceiro e dos avós. Os pais também destacam
a importância dos serviços de saúde no atendimento da criança e como fonte de orientação para os cuidados com o
filho. A busca autônoma deles sobre informações das características de desenvolvimento do TEA e a participação em
grupos de apoio com outras famílias também foram recursos destacados pelos pais.
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2º Trabalho
INTERVENÇÃO PRECOCE NOS TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO AUTISMO
Ana Carolina Wolff Mota (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
Pessoas com autismo apresentam, desde antes dos três anos de idade, comprometimento qualitativo para interagir
socialmente de forma recíproca, para compreender o sentido social das experiências com outros e, por conseguinte,
prejuízo significativo no processo de desenvolvimento de habilidades sociocomunicativas. Sinais de autismo podem ser
identificados desde o primeiro ano de vida, o que representa possibilidade de iniciar intervenção precoce – sendo esta
um importante preditor da recuperação funcional desse transtorno do neurodesenvolvimento. A proposta da
apresentação, na mesa proposta, é compartilhar resultados de uma revisão na literatura científica, sobre intervenções
comportamentais e de desenvolvimento intensivas precoces para crianças com TEA. Foram selecionados 95 artigos a
partir dos critérios de inclusão adotados e identificou-se que as principais áreas de desenvolvimento-alvos das
intervenções são comunicação, interação social e cognição; que o tempo médio pode variar, contudo, a recomendação
é de que haja intensidade de, no mínimo, 3 horas por dia; que os contextos de intervenção variam e envolvem
predominantemente ambientes clínicos ou domésticos, cujos agentes de intervenção são técnicos e pais. Quanto aos
ingredientes ativos nos efeitos das intervenções, quanto mais nova a criança e mais alto for o QI, maior a probabilidade
de desfechos favoráveis na intervenção; em relação aos principais indicadores de qualidade, os programas são avaliados
a partir de ganhos nas habilidades cognitivas, de linguagem, adaptativas e sociais. Tais resultados podem ser convertidas
em diretrizes na implementação de programas de intervenção precoce para crianças com autismo.
3º Trabalho
A MUSICALIZAÇÃO COMO DISPOSITIVO DE INTERVENÇÃO PRECOCE JUNTO A BEBÊS COM RISCO PSÍQUICO E SEUS
FAMILIARES
Tatiane Medianeira Baccin Ambrós (UFSC), Ana Paula Ramos de Souza (UFSM),
Aruna Noal Correa (UFSM)
O aumento de diagnósticos dos Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) a partir da década de 2000 bem como a
dificuldade no progresso terapêutico de crianças e adolescentes que iniciam intervenções tardias coloca em questão a
importância da detecção precoce de bebês com risco de desenvolvimento desta psicopatologia. Nesse cenário, a
perspectiva de detecção precoce de risco de evolução para um autismo em bebês assume importância capital tendo em
vista os sucessos terapêuticos demonstrados em vários casos. O objetivo do trabalho foi analisar os efeitos da
musicalização como intervenção precoce junto a bebês em risco psíquico e seus familiares, a partir do estudo de casos,
bem como a eficácia desse método para eliminação/minimização do risco psíquico do bebê, e também refletir sobre a
percepção dos familiares acerca da experiência proposta. O estudo dos possíveis efeitos da proposta de musicalização
de bebês, a partir da abordagem de Esther Beyer, na reversão do risco psíquico no caso de um bebê com cinco meses,
cujos resultados nos sinais PREAUT sugeriam uma estruturação autística. A musicalização ocorreu com a participação
de três bebês, com idades entre seis e nove meses e seus familiares, um bebê a termo com risco psíquico evidente (I),
um bebê prematuro tardio com risco psíquico menos grave (K) e uma menina nascida a termo sem risco psíquico (L),
juntamente com suas mães e, em alguns encontros, com os irmãos. De um total de dez encontros. A detecção precoce
foi realizada pelos indicadores clínicos de risco ao desenvolvimento infantil (IRDs) e pelos sinais PREAUT. A análise da
evolução dos bebês se deu pela análise qualitativa das filmagens dos encontros musicais e por meio da aplicação da
escala de comportamentos mãe-bebê para análise da evolução dos comportamentos intersubjetivos. Os efeitos foram
positivos para o avanço do bebê com risco mais grave (I) (de evolução para autismo) na sua integração psíquica, também
houve progressos psicomotores, cognitivos e linguísticos. Os outros dois bebês evoluíram em seus comportamentos
musicais e na socialização. O bebê com risco psíquico leve (no laço) (K) teve seu vínculo com a mãe fortalecido, assim
como a bebê L. A musicalização proporcionou maior interação dos bebês com os familiares e na sua convivência social.
A pesquisa demonstrou que a musicalização pode ser um dispositivo de intervenção precoce, eficaz em casos de risco
psíquico de bebês. Pode ser utilizada de modo exclusivo ou associada à intervenção clínica individual. Quando se
analisam os possíveis efeitos no comportamento familiar a partir da música e também refletir sobre os possíveis efeitos
da proposta na percepção dos familiares que participaram da experiência, pode-se concluir que a música foi uma forma
de intervenção precoce positiva e efetiva, com a vantagem de não se apresentar como uma terapêutica tradicional,
que, muitas vezes, não apresenta a adesão dos familiares.
4º Trabalho
EDUCAÇÃO MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
Cristina Maria Pozzi (UNIVALI), Rodrigo Gudin Paiva (UNIVALI)
Os transtornos do espectro do autismo compreendem um grupo heterogêneo de transtornos do neurodesenvolvimento
de início nos primeiros meses de vida e curso crônico. Sua origem é neurobiológica, com fatores etiológicos complexos
que implicam diferentes mecanismos genéticos, epigenéticos e ambientais. As manifestações englobam déficits na
esfera da comunicação social e dos comportamentos e interesses. Nas últimas décadas, o avanço das Neurociências

79

tem possibilitado uma maior compreensão sobre a relação entre música e sistema nervoso e muito se tem discutido e
estudado sobre os efeitos neuroplásticos resultantes do treinamento musical, por exemplo. A Educação Musical
oportuniza diversas possibilidades de aprendizagem, comunicação, exploração, improvisação, criação, produção,
promovendo o desenvolvimento integral do ser humano por meio dos sons, dos jogos, do lúdico, dos instrumentos
musicais. Este trabalho apresenta um relato de experiência do projeto de extensão de Educação Musical em crianças e
adolescentes com autismo, dos cursos de Música e Medicina da Univali. Os objetivos incluem: assegurar educação
musical inclusiva e equitativa de qualidade a fim de promover oportunidades de aprendizagem para todos; proporcionar
aos alunos conhecimentos e habilidades, envolvendo direitos humanos, cidadania, valorização da diversidade cultural
e das diferenças; desenvolver as capacidades sociocomunicativas, cognitivas, musical e cultural de crianças e
adolescentes com transtorno do espectro do autismo e proporcionar a inclusão e a inserção social pela educação
musical. Os encontros são semanais, envolvem um docente do curso de Música e um de Medicina, além de alunos
bolsistas e voluntários de ambos os cursos. Atualmente, o projeto atende 12 crianças e adolescentes com diagnóstico
de Transtorno do Espectro do Autismo, nível I e II de funcionalidade, e seus familiares. A metodologia consiste em roda
de conversa, apreciação de peças musicais, execução e prática musical em grupo, relaxamento e encerramento da aula.
O grupo se apresentou em eventos de acessibilidade e conscientização sobre o autismo dentro do campus universitário.
Também participou do projeto Via Música da Café Maestro Produções realizando a gravação em estúdio da música “Não
Faz Mal pro Brasil”, composição que resultou do processo de criação coletiva desenvolvido nas aulas de percussão.
Nesta composição, os alunos puderam expressar ideias e sentimentos sobre como é viver com autismo no Brasil. A
avaliação dos resultados foi verificada através de entrevistas por grupo focal com os alunos, pais e/ou familiares. Foi
observada melhora nas habilidades cognitivas, de comunicação e socialização dos envolvidos, bem como no
planejamento motor, organização da ação, flexibilidade cognitiva, atenção e memória. As aulas proporcionaram um
convívio estreito e lúdico entre alunos e crianças e adolescentes com autismo e seus familiares, possibilitando a
interação em um novo cenário, onde a música é o elo e expressa a individualidade e natureza de cada um. A utilização
da música na abordagem de distúrbios do desenvolvimento como o autismo é uma questão que necessita maior
exploração, embora apresente bons indicativos. Ainda que desafiador, parece se tratar de um caminho favorável no
treino de habilidades e interação com o mundo nas crianças com TEA.

MESA 09 - A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL COMO CONTEXTO DE DESENVOLVIMENTO PARA TODAS AS CRIANÇAS
Proponente: Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
Eixo Temático: Direitos humanos, práticas e políticas de inclusão
A Educação Infantil no Brasil tem recebido um amplo espaço nas discussões políticas e acadêmicas, visto o expressivo
aumento de crianças que têm frequentado a escola desde os primeiros meses de vida. Enquanto as discussões políticas
ainda se dedicam a buscar estratégias para atender o maior número de crianças possível, grande parte dos
pesquisadores tem se preocupado com a qualidade do cuidado/educação oferecido às crianças e com as suas
consequências para o desenvolvimento infantil, especialmente quando é necessário atender bebês muito pequenos.
Frente à importância dos primeiros anos para o desenvolvimento emocional, cognitivo e social, são necessários
investimentos para que recursos humanos e ambientais mais qualificados estejam disponíveis na Educação Infantil.
Nesse sentido, ao longo dos anos, o Núcleo de Infância e Família (NUDIF), da UFRGS (UFRGS), tem se dedicado a
investigar o contexto da Educação Infantil, com ênfase à interação educador/a-criança no espaço de cuidado coletivo,
considerando o desenvolvimento integral da criança e a inclusão. Assim, a promoção da qualidade da interação
educadora-bebê, por meio de programas de acompanhamento da prática profissional da educadora, é fundamental
para garantir que as escolas de Educação Infantil possam se constituir em um ambiente favorável ao desenvolvimento
socioemocional. Além disso, mais recentemente, com as políticas de inclusão, são exigidas novas adaptações da escola,
tanto em nível de acessibilidade, quanto pedagógico e de cuidado. Diante destes desafios, conhecer a experiência das
educadoras, frente à rotina de trabalho com essas crianças tem se constituído como uma ferramenta importante para
contribuir com o processo inclusivo. A partir disso, intervenções têm sido desenvolvidas neste âmbito e ressaltam a
importância de uma escuta sensível, capaz de oferecer o suporte necessário para que as educadoras possam se adaptar
às necessidades do bebê e atendê-las. Desse modo, o espaço de cuidado coletivo da Educação Infantil traz diferentes
exigências para as educadoras e os gestores, e, em particular, para o bebê, destacando a importância deste contexto
para o desenvolvimento integral na infância.
Palavras-chave: educação infantil; Interação educadora-bebê; Inclusão
1º Trabalho
QUALIDADE DA INTERAÇÃO EDUCADORA-BEBÊ: IMPACTO DE UM PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO COM BASE
NA ABORDAGEM PIKLERIANA PARA EDUCADORAS DE BERÇÁRIO
Cibele Carvalho (UFRGS), Beatriz Schmidt (UFRGS), Marília Reginato Gabriel (UFRGS),
Eduarda Berao pires pereira (UFRGS), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)

80

As atividades de cuidado básico ao bebê (ex., alimentação, higiene e sono) envolvem grande parte da rotina das
educadoras que atuam no berçário, constituindo-se em importantes momentos de interação. Entretanto, as interações
durante os cuidados básicos são tratadas como secundárias para o desenvolvimento do bebê, e nem sempre tem sido
abordadas em estudos da área. Nesse sentido, pesquisadores vinculados ao Núcleo de Infância e Família da UFRGS estão
realizando um estudo para investigar as contribuições do Programa de Acompanhamento de Educadoras de Berçário
(PROACEB), visando à promoção da qualidade das interações educadora-bebê durante os cuidados básicos, com base
na abordagem pikleriana. Participam desse estudo 32 educadoras de berçário de Escolas de Educação Infantil públicas
de Porto Alegre. O estudo envolve três fases. Inicialmente, realiza-se uma avaliação da qualidade da interação de cada
educadora com os bebês, a partir de entrevistas e filmagens. Em seguida, cada uma delas participa dos encontros do
PROACEB. O PROACEB é um programa de acompanhamento, com base na abordagem pikleriana, destinado a
educadoras de berçário e tem como finalidade contribuir para a aquisição de conhecimentos e competências que levem
à promoção da qualidade das interações educadora-bebê durante os cuidados básicos. O programa está organizado em
três módulos, baseados em três princípios da abordagem pikleriana. Cada módulo consiste em dois encontros com as
educadoras. O primeiro considera as atividades livres iniciadas pelos bebês como centrais para o desenvolvimento de
sua personalidade; o segundo envolve a criação de um ambiente facilitador, no qual a educadora irá organizar o espaço
e a rotina do bebê; e, o terceiro leva em consideração a importância da formação de um vínculo seguro entre educadora
e bebê. Cada módulo é apresentado em dois encontros realizados individualmente, com duração de 90 minutos e
periodicidade semanal. Nesses encontros, o pesquisador oferece informações sobre o tema previsto para o módulo,
bem como estabelece interações com a educadora, permitindo que ela expresse seus conhecimentos, práticas prévias
e sentimentos despertados. Assim, por meio do diálogo, busca-se levar a educadora a compreender as perspectivas da
abordagem pikleriana. Após o acompanhamento, é realizada uma nova avaliação da qualidade das interações
educadora-bebê. Deste modo, o objetivo desse trabalho é apresentar as contribuições do programa de
acompanhamento para a promoção da qualidade das interações educadora-bebê. Resultados preliminares indicam que
o PROACEB propicia um espaço de escuta e sensibilização para os conteúdos abordados, bem como de troca de
conhecimento. Além disto, contribui para a promoção da qualidade das interações educadora-bebê, principalmente no
que diz respeito ao reconhecimento da autonomia do bebê e organização do ambiente. A abordagem pikleriana,
embasadora do PROACEB, se mostra útil como ponto de partida para abordar conhecimentos e competências
importantes para uma interação educadora-bebê de qualidade. Contribuições e desafios da realização desse programa
de acompanhamento também serão abordados.
2º Trabalho
A INCLUSÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: ELABORANDO PRINCÍPIOS DA ATUAÇÃO A PARTIR DE UMA
PESQUISA-AÇÃO ENVOLVENDO UNIVERSIDADE E ESCOLA
Gabriela Dal Forno Martins (PUCRS), Marlene Rozek (PUCRS)
A presente pesquisa visou desenvolver diretrizes inovadoras para atuação na Educação Infantil na perspectiva da
Educação Inclusiva, visando subsidiar o trabalho dos profissionais no cotidiano de escolas regulares. Em particular,
buscou-se: 1) identificar e definir princípios norteadores da atuação na Educação Infantil na perspectiva da Educação
Inclusiva; 2) descrever práticas pedagógicas eficazes em relação a cada princípio; 3) delinear a estrutura formal para um
documento com as diretrizes; e 4) publicar o documento e divulgá-lo ao maior número possível de profissionais. Para
tanto, três etapas metodológicas foram delineadas. Na primeira, realizou-se uma revisão da literatura e documentos
legais nacionais e internacionais, bem como um grupo focal com profissionais de Educação Infantil, visando um
levantamento inicial dos princípios. Após, na segunda etapa, buscou-se descrever práticas pedagógicas eficazes em
relação a cada princípio, além de delinear uma estrutura formal para o documento com as diretrizes. Isso foi realizado
por meio da pesquisa-ação, que busca investigar a prática e ao mesmo tempo aprimorá-la, o que demanda uma
abordagem participativa, ou seja, a colaboração contínua entre pesquisadores e “práticos”. Assim, compuseram o grupo
de trabalho, além dos pesquisadores da Universidade, profissionais de uma escola de Educação Infantil cuja proposta
pedagógica estava ancorada nos princípios da Educação Inclusiva. Finalizou-se a segunda etapa com seis capítulos
predefinidos para o documento, sendo que cada um refletia um conjunto de princípios organizados em torno de uma
dimensão, a saber: 1) Concepção de Educação Inclusiva e de seus sujeitos; 2) Concepção de Educação Infantil; 3) A
mediação como ferramenta na promoção de processos inclusivos; 4) Relevância do conhecimento sobre o
desenvolvimento infantil para a Educação Inclusiva; 5) A acessibilidade como um conceito ampliado; e 6) O papel das
redes de colaboração na Educação Inclusiva. Para cada uma delas foram elaborados princípios, totalizando 23 princípios.
Com o título “Infância a inclusão: princípios inspiradores da atuação na Educação Infantil”, o documento já foi publicado
em formato de E-book e sua publicação impressa está programada para o segundo semestre de 2019. Concluiu-se que,
embora todo o processo da pesquisa tenha sido bastante desafiador, dada a exigência de articulação entre
pesquisadores e profissionais da escola, tal diálogo permitiu grande riqueza nos resultados obtidos. As versões finais
dos capítulos elaborados mostram-se consistentes e, ao mesmo tempo, bastante acessíveis ao seu público-alvo. Espera-
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se que a pesquisa como um todo e que o documento em particular, possam subsidiar a formação dos profissionais na
área, promovendo a disseminação do conhecimento e a qualidade do trabalho pedagógico na Educação Infantil.
3º Trabalho
BEBÊS COM DEFICIÊNCIA NA CRECHE: CONTRIBUIÇÕES DA ABORDAGEM WINNICOTTIANA PARA A INCLUSÃO
Tatiele Jacques Bossi (FSG), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
O objetivo desta proposta é apresentar as contribuições da abordagem winnicottiana para a inclusão de bebês com
deficiência na creche. Durante seu doutorado, a primeira autora elaborou, aplicou e avaliou o Programa de
Acompanhamento para Educadoras de Creche em Contexto Inclusivo – PROAECI que tem por finalidade oferecer uma
escuta sensível e reflexiva sobre a relação educadora-bebê com deficiência. O PROACI é baseado em conceitos
winnicottianos que possibilitam refletir sobre as tarefas das educadoras (holding, manuseio e apresentação de objetos)
e sobre suas competências (previsibilidade, adaptação ao saber materno e diagnóstico pedagógico). O mesmo está
organizado em seis encontros individuais com a educadora, com duração de 50 minutos e periodicidade semanal. A
partir de um posicionamento de escuta sensível e reflexiva, eram estabelecidos momentos de diálogo com a educadora,
sobre seus conhecimentos e sentimentos associados a cada temática, ao mesmo tempo em que se buscava sensibilizálas para as demandas do bebê. A partir da aplicação do PROAECI a 11 educadoras de dois bebês com deficiência física
incluídos em Escolas Municipais de Educação Infantil de Porto Alegre, destacam-se alguns entendimentos sobre a
dinâmica da relação educadora-bebê em inclusão, a saber: 1) é importante que as educadoras exerçam funções
maternas junto aos bebês com deficiência, o que tende a favorecer sua constituição psíquica; no entanto, precisam
saber que não são as mães dos bebês, de modo a poder respeitar o saber das mães sobre seus filhos e, assim, inseri-las
como agentes importantes para o processo inclusivo; 2) não é função da educadora diagnosticar psicopatologias ou
deficiência no bebê; cabe a ela estar atenta ao desenvolvimento de seu aluno, a fim de fazer os encaminhamentos para
outros profissionais, quando adequado; 3) cada bebê precisa ter seu ritmo de desenvolvimento respeitado, de modo
que comparações entre os bebês sem e com deficiência devem ser evitadas; cabe a creche e as educadoras servir como
ambiente facilitador do desenvolvimento emocional do bebê; e, 4) para isso, é necessário entender as demandas do
bebê enquanto bebê, para além de sua deficiência; assim, é possível estabelecer uma boa relação educadora-bebê, e
não uma relação com o diagnóstico dado à criança. Frente a isso, percebe-se que a utilização da abordagem
winnicottiana para se promover o processo de inclusão do bebê na creche mostra-se promissora. E seus conceitos
podem ser considerados, de certo modo, como padrões de qualidade de ação pedagógica e referência de ambiente
educacional inclusivo na educação infantil.
4º Trabalho
INCLUSÃO NA CRECHE: UMA PROPOSTA DE GRUPO DE DISCUSSÃO DE TRABALHO PARA EDUCADORAS
Amanda Schöffel Sehn (UFRGS), Maicon Schneider Fyszer (UFRGS),
Thaís Espindola de Jesus (UFRGS), Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS)
O processo de inclusão de crianças com deficiência na Educação Infantil, é recente no Brasil e obrigatório a partir dos
quatro anos de idade. Entretanto, muitos bebês com deficiência também têm frequentado as creches, gerando novas
exigências, dúvidas e preocupações para as educadoras na sua prática profissional. A partir disso, o objetivo deste
estudo foi propor um grupo de discussão de trabalho, inspirado pelo modelo proposto pela Clínica da Tavistock, como
dispositivo de escuta para educadoras que atendem bebês em inclusão na Educação Infantil. Participaram do grupo
cinco educadoras de três escolas da região metropolitana de Porto Alegre. As participantes tinham idades variando
entre 26 e 59 anos e atendiam três bebês, em diferentes turmas de berçário e maternal. Os bebês tinham 12, 24 e 36
meses, e apresentavam os seguintes diagnósticos: deficiência auditiva, Síndrome de Down e Hipotonia,
respectivamente. As educadoras, que haviam previamente sido entrevistadas sobre a rotina de cuidados ao bebê na
creche, foram convidadas para um grupo de discussão de trabalho, com o objetivo de proporcionar um espaço de escuta
coletivo para que educadoras de diferentes escolas pudessem compartilhar suas experiências relacionadas à Educação
Infantil e à inclusão. Foram realizados três encontros, conduzidos por três facilitadores, cujas temáticas eram trazidas
pelas próprias educadoras. Ao final dos encontros, cada facilitador elaborava um relato, o qual era lido e discutido
semanalmente em supervisão. Para este trabalho foram analisados os relatos elaborados pelos facilitadores e o material
produzido em supervisão. Dentre os resultados, destaca-se que o grupo parecia servir como um espaço potencial para
as educadoras, no sentido de que se tratava de um espaço fora da escola, no qual era possível compartilhar as diferentes
rotinas de trabalho, descritas como cansativas e desgastantes. Ausência de qualificação, espaços pouco acessíveis, falta
de recursos humanos e materiais e grande número de bebês em sala foram algumas das questões trazidas pelas
educadoras, destacando o quanto esse trabalho é emocionalmente exigente. Interessa destacar que as educadoras se
identificavam com os relatos compartilhados por suas colegas, criando um sentimento de cumplicidade. As educadoras
também trocaram experiências sobre a educação inclusiva com bebês, compartilhando suas práticas e podendo
reconhecer que a inclusão não implica necessariamente em um diagnóstico, mas um olhar atento ao bebê e as suas
necessidades. Por exemplo, uma educadora não concordava que o aluno em inclusão que ela atendia na turma tinha
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alguma deficiência e, no decorrer dos encontros, ela se permitiu refletir sobre essas questões. Os facilitadores também
pareciam sustentar esse espaço de escuta, por meio de uma comunicação silenciosa e ativa, em que pouco intervinham
verbalmente. Por fim, o grupo de discussão de trabalho revelou-se um dispositivo eficaz de escuta, uma vez que as
educadoras destacaram a ausência de espaços de compartilhamento para falar dos desafios de suas práticas
profissionais envolvendo bebês com deficiência, emocionalmente exigentes e complexas.

MESA 10- DESAFIOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA EM DIVERSOS CONTEXTOS CULTURAIS DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO: EXPERIÊNCIAS DO TRABALHO DE CAMPO NO MÉXICO E NO BRASIL
Proponente: Deira Patricia Jiménez-Balam (UFPA)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
A pesquisa em diversos contextos culturais é fundamental para a compreensão dos procesos particulares do
desenvolvimento humano e sua diversidade. Inicialmemte o método de pesquisa utilizado para estudar o
desenvolvimento humano não considerava ou enfatizava os contextos culturais, já que se assumia que o ser humano
era homogêneo em suas características psicológicas, sendo a maioria dos estudos baseados em população ocidental,
especificamente de origem norte-americana e européia, com predomínio de métodos quantitativos de pesquisa.
Posteriormente, a partir do reconhecimento de que a cultura tem um papel importante na compreensão do
desenvolvimento humano, as pesquisas incorporam propostas metodológicas que possibilitam constituir como objeto
de estudo diversos aspectos até então pouco varolizados, abrindo espaço para a diversidade. No entanto, a definição
dos métodos de pesquisa e os instrumentos apropriados para esse tipo de abordagem implica em desafios para o
pesquisador. Por exemplo, equivalência de conceitos e métodos, aspectos qualitativos e quantitativos, controle de viés,
dentre outros. Deste modo, o objetivo desta mesa redonda é apresentar as dificultades e os desafios percebidos no
trabalho de campo de pesquisas desenvolvidas, com objetivos semelhantes, em contextos culturais diversos no Brasil e
no México. Os trabalhos a serem apresentados analisaram como enfrentaram os desafios encontrados e as dificuldades
relacionadas às variações culturais observadas em diversos contextos, e a aprendizagem advinda dessa experiência e
como isso contribuiu para sua formação como pesquisadores. A partir da inserção ecológica como uma estratégia
metodológica e os pressupostos da Bioecología do Desenvolvimento Humano a primeira apresentação examina os
desafíos e particularidades achados no trabalho de campo numa pesqusia sobre os conceitos do qué é ser criança
ribeirinha numa comunidade de várzea do Rio Tapará, Santarém-Pará. A segunda aprensentação explora a perspectiva
metodológica aplicada em pesquisas experimentais sobre metas de socialização e comportamento pró-social em vilas
agrícolas do municipio de Castanhal, no Pará. Nela, faz-se uma descripção dos desafíos, dificultades e aprendizados
gerados a partir da coleta de dados, e como estes foram abordados. A terceira apresentação expõe as dificultades
metodológicas achadas no desenvolvimento de uma pesquisa acerca de conceitos sobre as emoções entre os Mayas de
Quintana Roo, México. Se apresentan as estratégias aplicadas durante o trabalho de campo. Em conjunto, essas
experiências no trabalho de campo sugerem que os procedimentos metodológicos adotados e os instrumentos
utilizados precisam levar em conta o contexto cultural no qual se dá o desenvolvimento humano, na perscepectiva da
sua contextualização. Finalmente, se procura gerar a discussão sobre os avanços na pesquisa intercultural e os próximos
passos para melhorar a abordagem dos processos culturais do desenvolvimento humano.
Palavras-chave: metodologia; cultura; desenvolvimento humano
1º Trabalho
INSERÇÃO ECOLÓGICA: DESAFIOS E PECULIARIDADES DA PESQUISA COM CRIANÇAS EM UMA COMUNIDADE DE
VÁRZEA
Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA), Priscila Tavares Priante (UFOPA)
Este resumo tem como objetivo apresentar os desafios e particularidades da inserção ecológica como uma estratégia
de pesquisa realizada com crianças ribeirinhas. A compreensão de desenvolvimento humano considerou os
pressupostos da Bioecologia do Desenvolvimento Humano. A pesquisa realizou-se em uma comunidade de várzea
localizada às margens do Rio Tapará (Santarém-Pará), com objetivo de investigar os conceitos do que é ser criança,
segundo o discurso de crianças de cinco e 6 seis anos. O contato inicial com a comunidade foi estabelecido por
intermédio da gestora da escola, que permitiu à pesquisadora participar das reuniões de pais, e de outras atividades, o
que foi fundamental para as primeiras interações entre a pesquisadora e os comunitários, visto que durante os dias de
semana a escola funcionava como um espaço de encontro entre os pais. A inserção ecológica pressupõe o envolvimento
contínuo do pesquisador no contexto de pesquisa, porém, durante as primeiras observações participantes, o
planejamento inicial de 6 meses de visitas semanais foi interrompido por dois meses devido o período de cheia ter
antecipado o encerramento das aulas e impossibilitado o uso de outros espaços comuns e de algumas casas, já que
foram inundadas. Sobre a observação nesse contexto, percebeu-se a importância de realizá-la em dois momentos: cheia
(fevereiro a junho) e vazante (agosto a janeiro), pois os discursos das crianças narravam as diferenças entre esses dois
períodos, seja no tipo das brincadeiras ou quando é possível “vir andando” ou somente “na bajara”. A observação
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participante também se mostrou eficiente em relação à interação recíproca com as crianças, muito tímidas,
gradualmente passaram a considerar a pesquisadora como parte do cotidiano, por exemplo, também pediam a benção
e passaram a responder diretamente à pesquisadora; nas primeiras visitas, as crianças olhavam para os pais e
professores, esperando que os adultos respondessem por elas. As diferenças ambientais influenciaram o acesso à
comunidade: durante os períodos de seca as embarcações não podiam parar às margens do rio, com risco de ficarem
encalhadas, por isso, no caso do barco de linha, era preciso parar no meio do rio e aguardar uma embarcação menor.
Em relação a balsa de cargas e passageiros, o balseiro reduz a velocidade e esse deslocamento é feito em movimento.
Quanto ao registro das observações foi utilizado o diário de campo, no qual foram narradas as apreensões da
pesquisadora, atividades observadas, interações e conversas informais. Esses dados possibilitaram realizar análises e
compreensões sobre os discursos infantis e os fatores ecológicos envolvidos em suas concepções, que seriam
impossíveis caso a inserção ecológica não fosse adotada. Assim, a inserção ecológica mostrou-se como uma estratégia
metodológica adequada às pesquisas que buscam evidenciar e valorizar a natureza cultural do desenvolvimento, uma
vez que esta estimula o pesquisador a observar de forma distante e, ao mesmo tempo, muito próxima, aspectos do
modo de vida das crianças que é característico desse contexto cultural, adequado à ecologia da região, ressalta-se, o
contexto de várzea, considerando as peculiaridades ambientais, dificuldades de acesso, as diferenças culturais e da
rotina nesse contexto eco-cultural.
2º Trabalho
A PESQUISA EXPERIMENTAL SOBRE COMPORTAMENTOS PRÓ-SOCIAIS E METAS DE SOCIALIZAÇÃO: DESAFIOS E
APRENDIZADOS NA COLETA DE DADOS EM VILAS AGRÍCOLAS NO ESTADO DO PARÁ
Bianca Reis Fonseca (UFPA), João Victor Medeiros da Silva Reis (UFPA)
A relevância da compreensão dos aspectos que constituem a cultura e sua influência no desenvolvimento humano é
uma questão consolidada no meio científico. Dentre os vários aspectos destacados, a investigação das metas de
socialização, etnoteorias, práticas parentais, e suas relações com o processo de desenvolvimento de comportamentos
pró-sociais tem ganhado destaque nas últimas duas décadas. Considerando as metas de socialização enquanto ideias
expressas por parte dos pais por meio de estratégias comportamentais em função dos objetivos que almejam para o
desenvolvimento dos filhos, espera-se que estas influenciem o modo como estes pais desestimularão ou incentivarão
os comportamentos pró-sociais das crianças a depender do contexto ecocultural ao qual pertencem. Aliado a esses
temas, observa-se o crescente número de pesquisas de caráter intercultural que, em geral, emergem no contexto
acadêmico com o objetivo de explorar as idiossincrasias de cada cultura nos aspectos pesquisados, identificar as
características comuns entre as culturas nos processos de determinação do desenvolvimento, logo dos
comportamentos, assim como categorizar as populações estudadas, suas práticas e crenças de modo a construir
generalizações que possam expressar um panorama global de tais aspectos. Grupos de pesquisas de países como
Estados Unidos, Alemanha, Japão, Índia, Camarões, Turquia e o Brasil, têm se conectado num esforço de construir uma
rede de pesquisadores que objetiva investigar e comparar os diferentes contextos ecoculturais do globo, através de
pesquisas interculturais. O objetivo deste trabalho é, portanto, apresentar um panorama metodológico das pesquisas
experimentais sobre metas de socialização e comportamentos pró-sociais, assim como as dificuldades e aprendizados
experienciados na coleta de dados que ocorreu nas vilas agrícolas do município de Castanhal, no Pará, em 2018. Após a
realização de um levantamento bibliográfico, percebeu-se que metodologicamente as pesquisas constituem-se a partir
de um delineamento experimental em que tarefas são propostas aos participantes, pais e filhos, como meio de observar
in loco ou em laboratório, de forma sistematizada, a interação entre as díades e a expressão dos comportamentos prósociais, tanto em ambiente controlado quanto no ambiente situacional, aproximando-se assim da realidade do
fenômeno estudado. Porém, observou-se desafios encontrados para a coletas de dados no meio rural, constituindo-se
desde o acesso limitado às residências dos potenciais participantes, em termos de distância, horários das viagens,
passando pela barreira do pesquisador se constituir enquanto um novo elemento naquele contexto ecocultural,
causando estranheza e receio por parte dos moradores na colaboração com a pesquisa. Além disso, aspectos sociais,
especificamente os linguísticos, tendem a dificultar a compreensão do vocabulário utilizado pelos pesquisadores.
Portanto, tais experiências trouxeram aprendizados que levaram os pesquisadores a adotarem estratégias para a
inserção no campo: construção de parcerias com os postos de saúde e agentes comunitários de saúde para
apresentação das famílias e acompanhamento na visita às suas residências, adequação da linguagem ao vocabulário
local, dentre outras. Desse modo, os procedimentos necessários para o andamento da pesquisa foram avaliados em
relação à proposta original, mas adequados, quando necessário, às características das famílias residentes nas vilas
agrícolas, como é esperado em uma perspectiva que assume a importância da contextualização do fenômeno estudado.
3º Trabalho
A PESQUISA SOBRE SOCIALIZAÇÃO DE EMOÇÕES ENTRE OS MAYAS NO MÉXICO: EXPERIÊNCIAS NUM CONTEXTO
INDÍGENA
Deira Patricia Jiménez-Balam (UFPA), Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA)
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A socialização de emoções é crucial para o desenvolvimento humano. A literatura salienta que as concepções que as
mães e pais tem sobre as emoções de seus filhos tem impacto nas práticas parentais de socialização e, por conseguinte,
no desenvolvimento emocional das crianças. O objetivo deste trabalho é apresentar os desafios metodológicos achados
a partir da investigação dos conceitos sobre as emoções das crianças relatados por 22 mães e 15 pais mayas do México.
O estudo é derivado de uma pesquisa mais ampla sobre metas de socialização de emoções entre pais e mães mayas e
brasileiros. Mas para fins deste trabalho apresentamos as experiências na pesquisa entre os mayas do México. Este
estudo se baseia nos pressupostos do modelo ecocultural, abordagem teórica que permite estudar e compreender o
desenvolvimento humano em contextos particulares. O desenho metodológico incluiu um questionário e entrevistas
semiestruturadas. Um primeiro passo foi a tradução dos instrumentos originais para a língua maya. A primeira
dificuldade foi encontrar os termos equivalentes para as emoções: alegria, tristeza, medo, raiva, orgulho e vergonha.
Na língua maya não existem termos precisos para tristeza e orgulho, constituindo um desafio encontrar equivalências
nos instrumentos, já que se lida com duas formas de se conceber o mundo através da linguagem. Neste trabalho
descrevem-se as ações realizadas para resolver esta questão, que incluem, por exemplo, utilizar um guia de elucidação
dos termos e pilotos do questionário. Na próxima etapa, a seleção das mães e pais, a dificuldade apresentada estava
relacionada ao fato de os pais trabalharem fora da comunidade e só se encontrarem em suas casas um dia na semana,
não necessariamente fixo, sendo necessário então seguir suas rotinas para assim efetivar a coleta dos dados. Conhecer
mais a comunidade e os pais foi fundamental para compreender as mudanças que estão acontecendo e que poderiam
ter impacto nas práticas parentais, já que o meio de subsistência era predominantemente agrícola. Nas gerações mais
novas de pais, este meio está sendo substituído por atividades laborais nos centros turísticos próximos às comunidades.
Durante a aplicação do questionário as mães mencionaram termos como jakóolal que está relacionado a medo e
chi’ichnak’ que é semelhante à tristeza e raiva. Foi então necessário um instrumento qualitativo posterior para
investigar mais estas ideias locais sobre as emoções. Finalmente, discute-se como estas experiências levaram a
aprendizagens que indicam a importância de as pesquisas proporem uma abordagem, tanto teórica e metodológica,
que considere as emoções ligadas a valores culturais, inclusive contido na linguagem, sendo que diferentes caminhos
para a socialização e desenvolvimento de emoções são esperados em contextos diferentes.

MESA 11- DESAFIOS ATUAIS PARA A CONCILIAÇÃO ENTRE TRABALHO PROFISSIONAL E PARENTALIDADE
Proponente: Ana Carolina Gravena Vanalli (UFTM)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo do ciclo de vida
A presente mesa-redonda apresentará três trabalhos explorando alguns dos principais desafios atuais na conciliação
entre trabalho profissional e o exercício da parentalidade, especialmente para mulheres que têm filhos pequenos e/ou
tem que retornar ao trabalho profissional enquanto seus filhos são bebês. Na primeira apresentação intitulada
“Capacitação de profissionais de saúde sobre amamentação”, a palestrante Profa. Dra. Ana Carolina Gravena Vanalli irá
discorrer sobre a necessidade de capacitação de profissionais de saúde que atuam com mulheres no pós-parto e
puerpério sobre apoio instrumental e emocional às lactantes e seus familiares, visto que o desmame precoce de bebês
está associado às dificuldades que as mulheres apresentam em relação às técnicas de amamentação, bem como crenças
equivocadas sobre a qualidade e quantidade do leite materno. A ocorrência do desmame precoce é intensificada
quando a lactante retorna ao trabalho profissional e não consegue conciliar a amamentação com sua atuação fora de
casa. Na segunda apresentação, entitulada “A relação do gênero com a divisão de tarefas domésticas e de parentalidade
entre casais heterossexuais”, a palestrante Dra. Sabrina Mazo D’Affonseca apresentará a percepção de homens e
mulheres sobre a divisão de tarefas domésticas e sobre a parentalidade, uma vez que no interior das famílias, apesar
das modificações que estas sofreram nos últimos tempos, ainda persiste a divisão do trabalho doméstico e parental a
partir das funções atribuídas a cada gênero. Os dados deste estudo indicam que o gênero exerce influência sobre a
percepção dos indivíduos em relação à divisão de tarefas entre os parceiros, evidenciando a predominância feminina
na realização e planejamento das atividades. Na terceira apresentação, a palestrante Dra. Aline Cardoso Siqueira,
apresentará o trabalho intitulado “Retorno ao trabalho após do nascimento dos filhos” que buscou conhecer as
vivências das mulheres no retorno ao trabalho remunerado após a licença-maternidade. Os dados obtidos neste estudo
indicam a ambiguidade que as mães que trabalham vivenciam no que se refere à conciliação dos papéis materno e
profissional, sinalizando que as vivências destas se ligam à sua percepção individual das demandas. A partir das três
apresentações, será possível refletir sobre alguns desafios importantes da conciliação entre a atuação nos âmbitos
profissionais e familiares, especialmente enquanto os filhos são pequenos.
Palavras-chave: conciliação, trabalho profissional, parentalidade.
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1º Trabalho
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE AMAMENTAÇÃO
Ana Carolina Gravena Vanalli (UFTM)
O aleitamento materno proporciona benefícios para o desenvolvimento infantil, constituindo-se como uma importante
medida para a prevenção da morbi-mortalidade de bebês. Há tempos se faz conhecido o alto valor nutricional, antiinfeccioso, imunológico e econômico do leite materno, devendo ser utilizado como alimento exclusivo para crianças de
zero a seis meses, mantendo seus benefícios como alimento complementar de crianças de seis meses a dois anos ou
mais de vida. Para além dos fatores nutricionais e de prevenção de problemas infecciosos e alérgicos, a interação entre
mãe e bebê, durante os momentos de amamentação, favorece o estabelecimento do vínculo afetivo entre eles, sendo
um fator facilitador do adequado desenvolvimento infantil e da prevenção de violência e negligência da mãe em relação
ao seu filho. Entretanto, observam-se altos índices de desmame precoce. Dentre os motivos apontados pela literatura
como favorecedores do desmame precoce estão a necessidade da mãe de retornar ao trabalho antes que o bebê
complete seis meses, orientações familiares e profissionais quanto à introdução de fórmulas infantis ou outros
alimentos, dificuldades enfrentadas pelas lactantes para introdução e manutenção do aleitamento como
ingurgitamentos, fissuras, presença de dores, crenças equivocadas a respeito das necessidades nutricionais infantis,
bem como em relação à qualidade e quantidade do leite materno. Neste sentido, o apoio dos profissionais de saúde
que atuam durante o puerpério no acolhimento e orientação à mãe lactante e seus familiares, auxiliando nos aspectos
práticos da amamentação, solucionando as dúvidas e incentivando o companheiro e outros familiares a apoiarem a
amamentação e a mulher lactante são apontados como fatores que auxiliam o adequado estabelecimento e
manutenção do processo de amamentação. Assim, por meio de um curso de extensão, oferecido à equipe de saúde de
um Hospital Universitário do Estado de Minas Gerais, buscou-se capacitar estes profissionais para que atuassem como
facilitadores do processo de amamentação das puérperas atendidas nesta instituição de saúde. Foram realizados quatro
encontros de capacitação de aproximadamente uma hora, nos quais participaram 90 profissionais de saúde, divididos
em 12 turmas, sendo que as aulas aconteceram como uma ação da capacitação em serviço. Dentre os temas estavam:
a importância da amamentação para o desenvolvimento infantil, pega correta, relactação, técnica do copinho,
puerpério, amamentação como favorecedora do vínculo mãe-bebê e como fator contribuinte para o adequado
desenvolvimento infantil. Este curso se mostrou efetivo para esclarecer as dúvidas dos participantes sobre diversos
fatores envolvidos na amamentação e para instrumentaliza-los a atuarem como agentes promotores de amamentação.
Os participantes relataram perceber a importância de participarem de cursos com estas temáticas, uma vez que sentiam
dificuldades relativas há questões abordadas nos encontros. Os resultados indicam a necessidade de capacitações para
equipes de saúdes que atuam diretamente com mulheres no pós-parto e puerpério como forma a auxiliar no apoio
instrumental e psicológico à lactante.
2º Trabalho
A RELAÇÃO DO GÊNERO COM A DIVISÃO DE TAREFAS DOMÉSTICAS E DE PARENTALIDADE ENTRE CASAIS
HETEROSSEXUAIS
Sabrina Mazo D'Affonseca (UFSCAR), Maria Alice Centanin Bertho (UFSCAR)
A divisão sexual do trabalho refere-se à organização de funções a partir do gênero, implicando na visão social das
mulheres como responsáveis pelas demandas do lar. Apesar de mudanças sociais, políticas e econômicas ao longo das
últimas décadas contribuírem para alterações nesse cenário, ainda é possível notar a influência do gênero no
compartilhamento das tarefas domésticas e de parentalidade entre o casal. Na avaliação dessas tarefas, não há estudos
que incluem as atividades de gerenciamento do lar, ou seja, o planejamento anterior à execução de tais atividades. O
presente trabalho tem como objetivo analisar a percepção de homens e mulheres sobre divisão de tarefas domésticas
e de parentalidade. Participaram da pesquisa 103 indivíduos de ambos os sexos (80 mulheres e 23 homens), com idade
variando entre 18-60 anos (M=36,87; DP= 8,65). Os participantes responderam a um questionário online o qual continha
questões relativas a dados socioeconômicos, quantidade de tempo despendido para as atividades domésticas e de
parentalidade, percepção da sobrecarga pessoal e do(a) parceiro(a) e duas escalas sobre divisão de tarefas domésticas
e de parentalidade entre os parceiros. Para recrutar os participantes foi divulgado em mídias sociais um convite que
continha o link para o formulário. Os dados obtidos indicaram que a maioria dos participantes (91,3%) faz parte das
classes A, B1 e B2 de classificação econômica, era casado (76,7%) e tinha filho(s) (55,3%). Com relação ao tempo
despendido às tarefas domésticas e de parentalidade, houve diferença estatisticamente significativa (Z=-1,97; p=0,04)
em relação ao tempo dedicado às tarefas domésticas aos finais de semana, sendo que as mulheres relataram maior
tempo (M=3,84; DP=1,84) do que os homens (M=3,09; DP=1,64). Em relação à sobrecarga com as tarefas
desempenhadas, houve diferença estatisticamente significativa entre a percepção dos homens e das mulheres quanto
as atividades domésticas (Z=-3,41; p=0,001) e de parentalidade (Z=-2,64; p=0,008) exercidas pelo parceiro(a), com
homens descrevendo as parceiras como mais sobrecarregadas. Quanto a divisão de tarefas domésticas e tarefas de
cuidados com os filhos, observou-se diferença estatisticamente significativa entre a percepção de homens e mulheres
em relação à divisão de tarefas domésticas (Fazer faxina: Fisher=19,48; p=0,00, Lavar roupas: Fisher=15,11; p=0,002,
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Guardar objetos espalhados pela casa: Fisher=34,86; p=0,00) e de parentalidade (Dar banho: Fisher=9,82; p=0,017;
Vestir: Fisher=12,05; p=0,003; Alimentar: Fisher=16,07; p=0,000; Cuidados de saúde: Fisher=14,47; p=0,002). O mesmo
foi observado para as tarefas de gerenciamento, tanto domésticas (ex.: Pensar sobre a qualidade das refeições:
Fisher=11,17; p=0,016) quanto de parentalidade (ex.: Verificar data de vacinas: Fisher=22,52; p=0,000). Pode-se concluir
que o gênero exerce influência sobre a percepção dos indivíduos em relação à divisão de tarefas entre os parceiros,
tanto nos cuidados da casa quanto na parentalidade, evidenciando a predominância feminina na realização e
planejamento das atividades.
3º Trabalho
Retorno ao trabalho após do nascimento dos filhos
Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
As mulheres têm ampliado sua participação nos diferentes âmbitos da sociedade, deixando o espaço privado de ser o
seu principal contexto e as atividades domésticas, sua principal ocupação. A ampliação para além do ambiente
doméstico exige arranjos de forma que elas consigam desempenhar esses papéis. Nessa configuração, as mulheres
contemporâneas encontram-se cercadas de conflitos, estando sobrecarregadas de tarefas, convivendo com um
acúmulo de papéis. A rede de apoio social e afetivo é acionada para auxiliar nesse momento, sendo entendida como
um fator de proteção ao desenvolvimento individual dos membros e da família como um todo. A rede de apoio é
conceituada como a junção das relações significativas que desempenham funções de apoio de uma pessoa. São
inúmeras as formas e intensidades de apoio. Assim, esse estudo objetivou compreender a vivência do retorno ao
trabalho após a maternidade. Trata-se de um estudo quantitativo realizado por meio de um questionário com perguntas
fechadas e abertas, disponibilizado online em grupos de redes sociais organizados por mães que trabalhavam. As
participantes aceitaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de iniciar o preenchimento do
questionário. Participaram 43 mães inseridas no mercado de trabalho, de profissões diversas, com idades entre 21 e 47
anos e com filho(a) de até 24 meses de idade. 74,4% das entrevistadas eram primíparas, e o tempo de trabalho variou
de 2 meses a 23 anos (M=92meses; DP=70,27meses). A maioria estava casada. Das mulheres participantes da pesquisa,
48,8% trabalhavam em empresa privada, 37,2% no serviço público e 14% tinham um negócio próprio. O tempo médio
da licença maternidade entre as respondentes foi de 6 meses. Entre os principais resultados, encontrou-se a vivência
de um dilema. A mulher/mãe, mesmo que trabalhe fora e contribua para o sustento da família, não abandona aquilo
que aprendeu culturalmente. Mesmo com a presença do companheiro/pai da criança em casa, eram elas quem
continuavam tendo as maiores responsabilidades de controlar, educar e criar os filhos. Ao retomar as atividades
laborais, os sentimentos, ao deixar o filho para trabalhar, foram predominantemente negativos. A maioria das mães
mencionou sentimentos de tristeza e culpa, misturados com saudade do(a) filho(a), preocupação, medo e angústia: “me
senti culpada, [sentimento] de abandono ao meu bebê, tristeza profunda, vontade de sair do trabalho”[Mãe 39] e
“[Senti] culpa, me senti mal por deixar meu filho com uma babá, senti como se eu não estivesse cumprindo meu papel
de mãe” [Mãe 43]. 81,4% responderam que receberam apoio de seus empregadores durante a gestação, maternidade
e retorno às atividades laborais, ainda que 23,5% destacaram mais aspectos negativos do que positivos, evidenciando
que elas não eram bem-vindas ao mercado de trabalho. Os dados obtidos na pesquisa nos permitem compreender a
ambiguidade que as mães que trabalham vivenciam, conciliando os papéis de mãe e trabalhadora que lhes são
cobrados, seja pela sociedade ou por elas mesmas. Essas mulheres demostram que a maneira de equilibrar a vida
profissional e os filhos está relacionada a diversos fatores individuais, percebidos de maneira distinta para cada mulher.

MESA 12 - INTERVENÇÕES COM PAIS NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DE VIDA DA CRIANÇA
Proponente: Patrícia Alvarenga (UFBA)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A noção de que as experiências que ocorrem nos três primeiros anos de vida constituem o substrato para o
desenvolvimento futuro da criança tem se estabelecido em diferentes áreas do conhecimento. De modo semelhante,
diferentes abordagens teóricas, apoiadas por evidências empíricas, têm enfatizado a importância da qualidade das
habilidades parentais e da interação pais-criança nos primeiros anos, para o estabelecimento de bases sólidas para o
desenvolvimento infantil pleno. Inúmeros estudos indicam que essas características do repertório parental podem ser
promovidas por diferentes modalidades de intervenção. Esta mesa redonda discute três diferentes modalidades de
intervenção que visam promover habilidades parentais e o desenvolvimento infantil nessa etapa da vida da criança. A
primeira apresentação mostra os resultados da Intervenção Musicoterápica para Mãe-Bebê Pré-termo – IMUSP, que foi
criada com o objetivo de sensibilizar e acompanhar individualmente cada mãe cantando para seu bebê durante a
internação em uma UTI neonatal. As evidências preliminares indicam que a intervenção ajuda os bebês pré-termo a se
acalmarem e estabilizarem, e que a IMUSP ajuda a mãe a superar o medo e a vergonha de interagir com o bebê,
promovendo o despertar das competências maternas. A segunda apresentação que compõe a mesa redonda discute
queixas apresentadas no período inicial do tratamento em um serviço de atendimento pais-bebê de uma universidade
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pública do sul do Brasil. Os resultados apontam para a existência de três eixos centrais referentes às queixas:
dificuldades relacionadas à maternidade, sintomas psicofuncionais no bebê e preocupações quanto ao desenvolvimento
do bebê. Esses achados podem trazer avanços na compreensão do desenvolvimento das famílias com bebês e no
incentivo à promoção de saúde nesse contexto. A terceira apresentação mostra os efeitos de uma intervenção com
vídeo-feedback para aumentar a responsividade materna e o desenvolvimento de bebês de 11 meses de idade,
avaliados por meio de um ensaio clínico randomizado. Os resultados mostraram que as mães no grupo intervenção
interpretaram o significado do comportamento de seus bebês com mais frequência, fizeram mais perguntas aos bebês
e foram menos intrusivas quando comparadas às mães do grupo controle no pós-teste. Porém, a ausência de efeitos de
intervenção significativos no desenvolvimento infantil sugere a necessidade de estratégias de intervenção adicionais,
bem como de um intervalo de tempo maior entre as avaliações da responsividade materna e do desenvolvimento
infantil para detectar possíveis efeitos retardados. Em conjunto, as três apresentações oferecem diferentes perspectivas
para avaliação e intervenção em aspectos da parentalidade com famílias de bebês nos primeiros anos de vida. As
abordagens se inspiram em propostas exitosas encontradas na literatura internacional, mas já foram adaptadas para
atender especificidades do contexto brasileiro e, por essas razões, possuem maior potencial de atingirem seus objetivos
quando utilizadas ou replicadas em contextos semelhantes por outros pesquisadores e profissionais do nosso país.
intervenção; bebês; desenvolvimento infantile
1º Trabalho
INTERVENÇÃO MUSICOTERÁPICA PARA MÃE-BEBÊ PRÉ-TERMO
Ambra Palazzi (UFRGS), Rita Meschini (KOS CARE), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
A prematuridade atinge cerca de 15 milhões de bebês por ano, representando um problema de saúde global. O
nascimento prematuro e a consequente internação do bebê na UTI Neonatal (UTINeo) podem afetar seu
desenvolvimento motor, linguístico, cognitivo, comportamental e socioemocional, no curto e no longo prazo. Além
disso, mães de bebês prematuros tendem a apresentar altos níveis de ansiedade, depressão e estresse. A abrupta
separação entre mãe e bebê, bem como a falta de proximidade física entre os dois e os cuidados tecnológicos e invasivos
da UTINeo, podem ameaçar a relação da díade. Políticas tanto nacionais quanto internacionais destacam a importância
de atentar não apenas para a sobrevivência do bebê pré-termo, mas também para a sua qualidade de vida, promovendo
intervenções precoces, individualizadas e centradas na família nesse contexto. A musicoterapia tem se destacado nas
últimas décadas como uma intervenção promissora na UTINeo, mostrando efeitos positivos nas respostas fisiológicas e
comportamentais dos bebês pré-termo, na ansiedade materna e no vínculo mãe-bebê. A Intervenção Musicoterápica
para Mãe-Bebê Pré-termo – IMUSP foi criada com o objetivo de sensibilizar e acompanhar individualmente cada mãe a
cantar para seu bebê durante a internação na UTINeo. A intervenção inspira-se nas evidências das pesquisas de
musicoterapia na UTINeo, nos estudos sobre o canto dirigido ao bebê e a “musicalidade comunicativa”, bem como nas
intervenções que valorizam o canto materno com o recém-nascido prematuro. A IMUSP foi realizada com 15 díades
mãe-bebê pré-termo em um hospital público de Porto Alegre. A intervenção envolve seis sessões, realizadas duas vezes
por semana, com a mãe e o bebê em posição canguru. Na intervenção inicialmente busca-se orientar a mãe sobre as
competências precoces do bebê e os principais benefícios do canto materno para o recém-nascido prematuro. A seguir,
as sessões de musicoterapia envolvem atividades de canto de músicas selecionadas pela mãe, acompanhadas com voz
e violão por uma musicoterapeuta. Além disso, a mãe é apoiada durante a experiência do canto contingente, um canto
dirigido ao bebê e adaptado aos seus sinais. Ainda, as últimas duas sessões envolvem a composição de uma música para
o bebê. Por fim, como parte da IMUSP, a mãe é incentivada a cantar de forma autônoma para o bebê pré-termo na
UTINeo, mesmo sem a presença da musicoterapeuta. As evidências preliminares indicam que a intervenção ajuda os
bebês pré-termo a se acalmarem e estabilizarem. Ainda, a IMUSP favorece o relaxamento materno, ajudando a mãe a
superar o medo e a vergonha de interagir com o bebê, promovendo o despertar das competências maternas. Por fim,
a intervenção musicoterápica representa uma distração do ambiente hostil e ameaçador da UTINeo, oferecendo um
espaço de interação saudável e prazeroso entre mãe e bebê.
2º Trabalho
QUEIXAS INICIAIS NO PROCESSO DE PSICOTERAPIA PAIS-BEBÊ
Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS), Monique Souza Schwochow (UFRGS),
Bruna Gabriella Pedrotti (UFRGS), Manoela Yustas Mallmann (UFRGS)
As queixas iniciais nos atendimentos de psicoterapia pais-bebê podem, por vezes, denunciar os principais sinais de
sofrimento psíquico dos bebês, das mães e dos pais. Diante da importância destas problemáticas apontadas pelas
famílias com bebês, o presente estudo teve como objetivo a compreensão das queixas apresentadas no período inicial
do tratamento em um serviço de atendimento pais-bebê de uma universidade pública do sul do Brasil. A partir de uma
pesquisa descritiva de análise documental dos prontuários de atendimento, foram analisadas as queixas iniciais
presentes nos relatos de 23 famílias atendidas em um serviço de clínica-escola específico para atendimento a famílias
com bebês nos anos de 2013 a 2017. Os resultados encontrados nesta investigação apontam para a existência de três

88

eixos centrais referentes às queixas: dificuldades relacionadas à maternidade, sintomas psicofuncionais no bebê e
preocupações quanto ao desenvolvimento do bebê. As queixas iniciais quanto aos sintomas psicofuncionais do bebê,
especificamente quanto à agressividade do bebê, e as dificuldades relacionadas à maternidade, especificamente quanto
às dificuldades na interação e no vínculo mãe-bebê foram as mais frequentes neste estudo. Entende-se que o
reconhecimento, por parte das famílias, das dificuldades na interação e no estabelecimento do vínculo entre mãe-bebê,
tanto por questões mais relacionadas à mãe e sua história subjetiva, ou expressa através de queixas quanto ao
desenvolvimento do bebê, são de grande importância para o trabalho exercido na psicoterapia pais-bebê. Com estes
achados, espera-se auxiliar na compreensão do desenvolvimento das famílias com bebês e no incentivo à promoção de
saúde nessas famílias.
3º Trabalho
EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO DOMICILIAR BREVE COM VÍDEO FEEDBACK PARA PROMOVER A RESPONSIVIDADE
MATERNA E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Patrícia Alvarenga (UFBA), Maria Ángeles Cerezo (Universidad de Valencia),
Elizabeth Wiese (University of Uthercht, Holanda), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
O vídeo feedback é uma estratégia de modelação versátil e poderosa para intervir sobre a interação mãe-bebê em
famílias de baixo nível socioeconômico, que não se adaptam facilmente a programas de intervenção baseados em
material instrucional e atividades escritas. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de uma intervenção com vídeofeedback para aumentar a responsividade materna e o desenvolvimento de bebês de 11 meses de idade. Um ensaio
clínico randomizado foi conduzido com 44 díades mãe-bebê que viviam em duas comunidades de baixa renda em
Salvador, Brasil. As díades foram distribuídas aleatoriamente entre os grupos intervenção (n = 22) e controle (n = 22).
Quando os bebês completaram três meses, as díades dos dois grupos foram observadas em um episódio de interação
livre, para a avaliação da responsividade materna. Os bebês foram avaliados com a Escala de Desenvolvimento do
Comportamento Infantil (EDCC), que pontua comportamentos estabilizados (exibidos por 90% dos bebês da mesma
idade), comportamentos normalizados (exibidos por 50% dos bebês na mesma idade) e comportamentos em
aparecimento (geralmente não exibido por crianças com a mesma idade). As mães dos dois grupos também
responderam ao SRQ-20 e ao BDI-I para avaliação da saúde mental materna, que foi inserida como covariante nas
análises. Após a avaliação do terceiro mês, as mães do grupo intervenção foram submetidas ao Programa de
Responsividade Materna, que foi implementado em oito visitas domiciliares entre o terceiro e o décimo mês do lactente.
Cada visita teve o seguinte roteiro: observação e registro da interação mãe-bebê (cinco minutos), instruções sobre
comportamentos maternos sensíveis e insensíveis usando vídeo-feedback (20 minutos), modelagem (cinco minutos) e
fechamento (10 minutos). Cada visita abordou um tema específico relacionado à responsividade, como o potencial
interativo do bebê, a contingência social, a alternância de turnos, a atenção conjunta e a intrusividade. As díades do
grupo controle receberam, pelo correio, material impresso sobre o desenvolvimento infantil com a mesma
periodicidade das visitas ao grupo intervenção. O material impresso não mencionou aspectos da interação mãe-bebê
ou sensibilidade materna. Quando os bebês completaram onze meses, todas as díades em ambos os grupos foram
avaliadas com as mesmas medidas utilizadas no pré-teste. Os resultados mostraram que as mães no grupo intervenção
interpretaram o significado do comportamento de seus bebês com mais frequência (r = 0,33), fizeram mais perguntas
aos bebês (r = 0,39) e foram menos intrusivas (r = 0,47) quando comparadas às mães do grupo controle no pós-teste.
Em relação ao desenvolvimento infantil, foram encontrados efeitos principais de tamanho moderado entre as análises
entre grupos (r = 0,40) e dentre grupos (r = 0,42), indicando uma tendência de melhora dos comportamentos avançados
no grupo de intervenção. A ausência de efeitos de intervenção significativos no desenvolvimento infantil sugere a
necessidade de estratégias de intervenção adicionais, bem como de um intervalo de tempo maior entre as avaliações
da responsividade materna e do desenvolvimento infantil para detectar possíveis efeitos retardados.

MESA 13 - SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO
Proponente: Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
Eixo Temática: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
Estudantes do ensino superior, tanto da graduação quanto da pós-graduação, encontram-se em transição para a vida
adulta, sendo uma etapa do desenvolvimento repleta de desafios. Os estudos em nível superior, se por um lado
contribuem para o desenvolvimento psicossocial dos jovens e abrem possibilidades de profissionalização e de
independência econômica futura, também implicam em demandas que podem fragilizar a sua saúde mental. De fato,
questões relacionadas à saúde mental dos estudantes do ensino superior vêm chamando a atenção nos últimos anos,
sendo poucos os estudos sobre esse tema. Nesta mesa redonda pretende-se discutir, a partir de indicadores empíricos
de sofrimento psíquico de estudantes de graduação e pós-graduação, a necessidade de serem desenvolvidas ações e
serviços de atenção aos estudantes que tenham como foco a promoção da saúde, além da prevenção de possíveis
adoecimentos. O primeiro trabalho apresenta dados relativos à presença de diagnóstico de transtornos mentais em
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uma amostra de estudantes. Os resultados sugerem uma maior frequência de transtornos mentais na população
universitária do que na população geral, sendo mais vulneráveis os estudantes mais jovens e de primeira geração. Já o
segundo trabalho investigou a presença de sintomas de depressão, ansiedade e estresse em estudantes, tendo
encontrado um percentual expressivo com sintomatologia considerada moderada ou severa nesses indicadores de
saúde mental, especialmente mulheres e estudantes de primeira geração. Por fim, o terceiro trabalho traz dados de um
levantamento realizado com estudantes de pós-graduação no qual indicaram as principais dificuldades enfrentadas
relacionadas a suas vivências de estudantes e quais tipos de apoio a universidade poderia oferecer. Ansiedade, cansaço,
procrastinação, pensar no futuro e estresse foram as dificuldades mais salientes. No conjunto, os três trabalhos desta
mesa indicam que, como sugere a literatura, o sofrimento mental parece ser mais evidente na população universitária
do que na população geral, o que requer ações de apoio por parte das instituições aos seus alunos, com o intuito de
promover uma melhor adaptação e um desenvolvimento saudável do estudante universitário. Nesse sentido, sugestões
de ações que podem ser desenvolvidas pelas instituições são sugeridas.
Palavras-chave: saúde mental, universitários, sofrimento psiquico
1º Trabalho
DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS E USO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA EM UMA AMOSTRA DE
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Roberta Zanini da Rocha (UFRGS), Carla Regina Santos Almeida (UFRGS),
Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
O ingresso no ensino superior pode ser compreendido como um dos marcos da transição da adolescência para a idade
adulta jovem. Em meio a essa vivência e seus desdobramentos, o indivíduo está construindo sua identidade,
estabelecendo novos relacionamentos com pares e transformando a relação com pais e família. Tendo isto em vista,
esta é uma fase do desenvolvimento bastante demandante, em que o jovem adulto pode estar em contato com diversos
estressores que o vulnerabilizam. Como consequência disso, esta fase de intensas transformações pode desencadear o
adoecimento mental do adulto jovem. O objetivo deste estudo foi averiguar a incidência de diagnósticos de transtornos
mentais e uso de medicações psicotrópicas em estudantes universitários. Participaram 2.441 alunos de graduação e
pós-graduação, de universidades públicas e privadas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal (M = 26,1 anos,
DP = 6,6 anos; 77,2% do sexo feminino). Foi utilizado um questionário sociodemográfico, com 28 perguntas, para
caracterizar a amostra através da coleta de informações relacionadas ao curso, situação de moradia, nível de instrução
dos pais, situação de trabalho, etc. Neste questionário, foi perguntado se o participante possuía diagnóstico de
transtorno mental e se realizava uso de medicação psicotrópica. Em casos positivos, tanto o diagnóstico quanto o nome
da medicação foram solicitados. O histórico de adoecimento na família também foi investigado. Testes t, teste do qui
quadrado e estatísticas descritivas foram realizadas para a análise dos dados. Os resultados indicaram que 34% dos
participantes já havia recebido um diagnóstico, realizado por psiquiatra, psicólogo ou neurologista. Os transtornos mais
relatados foram ansiedade (19,4%) e depressão (14,7%). Além disso, 10,2% dos participantes apresentaram dois ou mais
diagnósticos e 20,3% revelaram utilizar alguma medicação psicotrópica. Em relação a histórico de adoecimento mental
na família, 52,5% indicaram que algum familiar possui diagnóstico de transtorno mental. Foram encontradas diferenças
significativas entre estudantes de universidades públicas e privadas, de graduação e pós-graduação, entre ser estudante
de primeira geração ou não e entre estudantes de diferentes faixas etárias. Os achados deste estudo evidenciam o
adoecimento do estudante universitário brasileiro, e consonância com dados já publicados na literatura. Identificar os
grupos mais vulneráveis é essencial para que estratégias de promoção de saúde mental e qualidade de vida, que
atendam as demandas deste público, sejam propostas no contexto da universidade. Compreender o sofrimento
psíquico dos discentes, sua manifestação e impacto na vida acadêmica pode suscitar debates que auxiliem as
instituições de ensino superior a lidar com este cenário. Através disso, o efeito de fatores de risco podem ser atenuados
e o desenvolvimento destes indivíduos ocorrer de maneira mais saudável.
2º Trabalho
SINTOMATOLOGIA DE DEPRESSÃO, ANSIEDADE E ESTRESSE EM UMA AMOSTRA DE UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS
Carla Regina Santos Almeida (UFRGS), Roberta Zanini da Rocha (UFRGS),
Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
O Ensino Superior apresenta-se, muitas vezes, como um importante desafio na transição da adolescência para a adultez.
Esse período exige habilidades sociais e de estudo, suporte social e estratégias de enfrentamento para lidar com as
novas demandas sociais e acadêmicas, além daquelas presentes durante essa transição presente no ciclo vital. Quando
a adaptação não ocorre de maneira adequada, essas tarefas acadêmicas e desenvolvimentais podem propiciar o
desenvolvimento ou mesmo agravamento de problemas de saúde mental anteriores ao ingresso no ensino superior.
Diante disso, este estudo objetivou investigar a sintomatologia de depressão, ansiedade e estresse em universitários
brasileiros, identificando as relações entre essas variáveis com características sociodemográficas dos estudantes
universitários. Para tanto, foram aplicados, através da plataforma Survey Monkey, a Escala de Depressão, Ansiedade e
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Estresse (DASS-21) e um questionário sociodemográfico, com perguntas sobre gênero, idade, situação no curso, tipo de
instituição, com quem residia e se era estudante de primeira geração, dentre outras. Uma amostra de 1.054 estudantes
universitários de todas as regiões do Brasil (M=26,28 anos, DP=6,42; 77,7% mulheres; 54,1% graduandos) respondeu
aos instrumentos. Foram realizadas análises descritivas, testes t, ANOVA e correlações de Pearson para comparação dos
dados. De maneira geral, os universitários apresentaram níveis moderados de depressão (M=15,39, DP=11,87),
ansiedade (M=10,81, DP=10,88) e estresse (M=18,68, DP=11,53). Do total de respondentes, 48,9% apresentaram
sintomatologia depressiva que pode ser caracterizada como de moderada a extremamente severa. Quanto aos sintomas
de ansiedade, 44,3% obtiveram tais classificações. Em relação ao estresse, um percentual similar (44,7%) também pode
ser classificado como apresentando um estresse de moderado a extremamente severo. Mulheres e estudantes de
primeira geração apresentaram maiores escores nos três fatores do DASS-21, o que indica piores níveis de saúde mental.
Estes também foram significativamente inferiores para estudantes que não estavam no curso que mais desejavam. Os
resultados corroboram achados de estudos internacionais quanto aos grupos de maior vulnerabilidade. Discute-se a
necessidade de considerar características sociodemográficas no cuidado em saúde mental e a importância da realização
de screenings para fundamentar ações que visem ao bem-estar no contexto acadêmico. Essas estratégias tendem a
promover intervenções mais efetivas por considerarem as particularidades de cada grupo. Ressalta-se que o ambiente
universitário deve ser visto como propício para esse tipo de atividade, pois concentra uma grande quantidade de
pessoas que se encontram em um importante estágio do desenvolvimento. Sugere-se ainda que debates e novas
pesquisas sejam feitos para compreender, de maneira mais detalhada, quais características da instituição de ensino e
da experiência universitária podem influenciar no desenvolvimento ou mesmo surgimento de transtornos mentais na
população universitária
3º Trabalho
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE SAÚDE MENTAL DE PÓS-GRADUANDOS DA UFRGS
Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS), Alessandra Blando (UFRGS),
Fabiane Cristina Pereira Marcilio (UFCSPA)
A alta competitividade do mercado de trabalho atual e a precarização dos vínculos de trabalho têm afetado graduandos
brasileiros. Esses reconhecem que o diploma universitário apenas não garante a obtenção de um bom posto de trabalho,
assim a continuidade dos estudos à nível de pós-graduação pode ser uma forma encontrada para a melhora na própria
qualificação Profissional. Contudo, o sistema de pós-graduação stricto sensu compõe, segundo alguns autores o topo
da pirâmide do sistema de ensino em âmbito mundial. É um ambiente altamente competitivo, exigente e gerador de
stress. Este estudo utilizou um questionário online (via google) que continha 12 questões (11 fechadas e 1 aberta) para
identificar quais eram as principais dificuldades enfrentadas por estudantes de pós-graduação. O questionário foi
desenvolvido pelo projeto de extensão Núcleo de Apoio ao Estudante da UFRGS. O NAE -UFRGS (www.ufrgs.br/nae) é
um espaço disponibilizado para estudantes da UFRGS que buscam orientação e recursos para o planejamento da
carreira ou algum auxílio para enfrentar os desafios encontrados em seus percursos acadêmicos e profissionais. O
questionário buscava ainda mapear as principais demandas dos estudantes de pós-graduação para o serviço, uma vez
que se observou que esse público estava procurando mais o mesmo. O link do questionário foi enviado pela Pró-reitora
de Pós-graduação a alunos de 81 cursos de pós-graduação de diferentes áreas, sendo respondido por 1528 estudantes,
de ambos os sexos (62% sexo feminino), idades entre 21 e 69 anos (M= 31,75; d.p.=7,54). As cinco principais dificuldades
observadas foram ansiedade (61,3% optaram por essa resposta), cansaço (54,8%), procrastinação (51,5%), pensar no
futuro (51,1%) e estresse (50,2%). As principais sugestões ofertadas ao serviço foram referentes a necessidade de serem
desenvolvidos trabalhos referentes a questões de saúde mental (35,5% dos respondentes citaram essa alternativa), a
dificuldades de aprendizagem (26,8%), a necessidade de desenvolvimento de mais espaços para realização de trocas de
experiências (24, 1%), desenvolvimento de um trabalho com os orientadores (7,8%) e o desenvolvimento de orientações
de carreira (7,1%). O presente trabalho pretende discutir essas informações, descrevendo algumas atividades propostas
pelo NAE-UFRGS para essa população a exemplo das oficinas “Termine sua Tese”, “Estudo eficiente”, “Gestão do
Tempo”, “Orientação de Carreira” e outros projetos que estão em fase de gestação como “Conversando sobre ....
Ansiedade, sobre depressão.
4º Trabalho
O QUE PODEMOS FAZER PELA SAÚDE MENTAL E PELO BEM-ESTAR DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR?
Luciana Karine de Souza (UFCSPA)
O que podemos fazer pela saúde mental e pelo bem-estar dos estudantes universitários? A resposta para essa questão
é repleta de otimismo, esperança e um bom senso de autoeficácia. Ela não está direcionada somente a profissionais da
Psicologia, pois o que se pode fazer pelos alunos e pelas alunas que cursam o ensino superior no Brasil, em termos de
saúde mental e de bem-estar, não é competência exclusiva dessa área do conhecimento. A Psicologia, o Serviço Social,
a Educação, a Música, a Psiquiatria, a Educação Física, a Nutrição, e outras tantas áreas têm muito a contribuir para a
proteção, a promoção e a prevenção à saúde mental e ao bem-estar físico, social e psicológico dos universitários. Em
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primeiro lugar, traremos um breve panorama das principais evidências trazidas por pesquisas brasileiras realizadas em
instituições de ensino superior do país. Essas pesquisas têm mostrado problemas de adaptação não apenas ao ensino
superior per se, mas à nova cultura local a que o estudante ingressa ao trocar de cidade ou estado dentro do país. O
alunado que provém de outros países será discutido em detalhe. Em segundo lugar, abordaremos o perfil atual dos
estudantes que cursam o ensino superior em instituições federais. Dentro desse perfil, há uma parcela em situação de
vulnerabilidade socioeconômica e dependente de auxílios estudantis para poder apoiar sua permanência na
universidade. Em terceiro, discutiremos alguns aspectos mais evidentes da realidade atual desses estudantes, como os
índices depressão, ansiedade, ideação suicida e outros problemas enfrentados por essa população. Em meio a esses
problemas, há a desatualização dos professores em termos de técnicas de ensino e uso de novas tecnologias, bem como
a persistência de estilos comunicacionais autoritários, defensivos ou quase ausentes. Por fim, apresentaremos
propostas de ações economicamente viáveis a serem realizadas no âmbito do ensino superior para proteger e promover
a saúde mental e o bem-estar dos estudantes, bem como contribuir para uma adaptação acadêmica positiva. Essas
ações são pensadas de modo multiprofissional, interdisciplinar e com o aproveitamento dos recursos humanos e
materiais já existentes na instituição.

MESA.14 - DESENVOLVIMENTO HUMANO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS
Proponente: Denise Balem Yates (UFRGS)
Eixo Temático: Medidas e avaliação psicológica no desenvolvimento humano
A especialidade da avaliação psicológica é constantemente questionada pela necessidade de embasamento teórico que
justifique suas conclusões. Muitas vezes esse questionamento é confundido com a exigência de uma teoria psicológica
clínica que a ampare (como psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, etc.). Esta mesa
se propõe a demonstrar uma proposta que utiliza os conhecimentos acerca do desenvolvimento humano como
embasamento teórico principal para as avaliações psicológicas de pessoas de diferentes faixas etárias. Para isso, serão
apresentadas considerações acerca de conhecimentos teórico-práticos relevantes para a avaliação de crianças,
adolescentes, adultos e idosos. Cada faixa etária apresenta dificuldades mais comuns, que devem ser vistas de forma
individual, mas ainda assim considerando fenômenos típicos do desenvolvimento. Os trabalhos que compõem a mesa
mostram a necessidade do psicólogo avaliador estar informado sobre uma ampla gama de fatores, não apenas
psicológicos, mas também biológicos e sociais, para poder tecer inferências acerca dos indivíduos que avalia. As
apresentações também demonstram que o conhecimento teórico é essencial, mas não suficiente para compreender a
pessoa avaliada. Em cada etapa da vida do paciente é necessário que o psicólogo lance mão de habilidades técnicas e
pessoais para estabelecer um bom vínculo com o avaliando, o que será vital para acessar as informações necessárias
sobre o sujeito. Posteriormente, a construção desse vínculo durante a avaliação permitirá que o paciente e seus
familiares ou responsáveis busquem as indicações terapêuticas sugeridas, finalidade maior do processo
psicodiagnóstico.
Palavras-chave: desenvolvimento humano; avaliação psicológica; psicodiagnóstico
1º Trabalho
DESENVOLVIMENTO HUMANO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS NA INFÂNCIA
Beatriz Cancela Cattani (UFRGS)
Frequente demanda nos consultórios particulares e serviços-escola, a avaliação psicológica infantil pode ser
compreendida como uma das mais frequentes áreas de atuação dos psicólogos, mesmo que bastante desafiadora.
Realizar uma avaliação psicológica de uma criança exige, por parte do psicólogo, o domínio de temáticas variadas.
Inicialmente, compreende-se que um amplo conhecimento sobre a referida faixa etária é fundamental para a realização
de uma avaliação que possa auxiliar a criança e a família na busca por respostas referentes à queixa inicial. Entre tais
saberes, destaca-se o domínio sobre temáticas como marcos do desenvolvimento (cognitivo, emocional e motor),
psicopatologia infantil, além de técnicas e testes psicológicos voltados para o público infantil. Por ser um sujeito
dependente, a participação e colaboração da família do paciente durante todo o processo avaliativo é condição sine
qua non para que o profissional realize um trabalho efetivo. Um dos principais objetivos da avaliação psicológica infantil
é o de gerar os devidos encaminhamentos para profissionais que sigam acompanhando a criança em suas demandas
individuais, visto compreender-se que quanto mais precoces as intervenções, melhores serão os ganhos para a criança
e família em termos de qualidade de vida e melhora no desenvolvimento. No presente trabalho, busca-se refletir acerca
do fazer profissional em tal âmbito, considerando temas relevantes à avaliação psicológica na infância. Destacam-se,
entre eles, a análise do brincar, a necessidade de flexibilidade, a predominância da temática escolar nos
encaminhamentos, a controvérsia em se diagnosticar a infância, reflexões sobre quem deve ser escutado primeiro
(adulto ou criança) e como se dá o sigilo no atendimento infantil, entre outros. Visto este não ser um tema com soluções
e definições claras e únicas, o que almeja-se com o presente trabalho é abrir um espaço de reflexão para capacitar
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profissionais que buscam seguir atendendo crianças no contexto clínico ou psicólogos que estejam iniciando sua prática
e que tenham dúvidas sobre a maneira mais adequada de proceder.
2º Trabalho
DESENVOLVIMENTO HUMANO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS NA ADOLESCÊNCIA
Aline Riboli Marasca (UFRGS)
A avaliação de adolescentes é uma demanda frequente no psicodiagnóstico. Os encaminhamentos partem de diversas
fontes e são motivados por queixas como dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, questões
afetivas, entre outras. Na condução do processo, o psicólogo deve atentar para alguns cuidados, tendo em vista as
especificidades dessa fase do desenvolvimento. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é abordar os aspectos
a serem considerados no psicodiagnóstico com adolescentes. A apresentação contempla as particularidades da
avaliação na adolescência em cada etapa do processo. De modo geral, a construção do vínculo entre psicólogo e
paciente e o esclarecimento sobre questões de sigilo colocam-se em um papel central no psicodiagnóstico na
adolescência, visto que são base para a colaboração e confiança, bem como no engajamento de indicações de
tratamento ao término do processo. Além disso, é importante que o psicólogo, ao integrar as informações derivadas da
avaliação, considere tanto aspectos do contexto individual do paciente, quanto as especificidades da fase do
desenvolvimento. Características que poderiam ser entendidas como patológicas em outras etapas da vida, como
alterações no humor, mudanças repentinas na maneira de se vestir ou falar, comportamentos de oposição ou rebeldia,
muitas vezes são esperadas na adolescência, precisando ser ponderadas e analisadas conforme a intensidade,
persistência e grau de prejuízo. Discute-se a necessidade do conhecimento do psicólogo sobre desenvolvimento
humano e características específicas de cada fase, de modo a conduzir o psicodiagnóstico com qualidade técnica, atento
às implicações éticas e às particularidades da relação psicólogo-paciente nessa fase da vida.
3º Trabalho
DESENVOLVIMENTO HUMANO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS NA IDADE ADULTA
Chrystian da Rosa Kroeff (UFRGS)
A idade adulta pode ser a etapa mais longa da vida, descrita usualmente como o período entre os dezoito e os sessenta
anos. Contudo, questões sociais e culturais alteram essa janela, fazendo-a se mover para mais cedo ou para mais tarde.
No cenário brasileiro, em um contexto de classe média e alta, tem sido cada vez mais comum que jovens comecem a
trabalhar em idade mais avançada, prolongando também o tempo de moradia na casa dos pais. Em faixas
socioeconômicas baixas, entretanto, a atividade laboral precoce vem sendo usual ao longo da história. A menção à
questão do trabalho para ilustrar o que seria o período da adultez revela um modo de definição dessa etapa da vida.
Entre as fases de desenvolvimento, é do adulto que se espera maior independência e a construção de uma carreira
profissional, além de outras tarefas como a formação da família pelo casamento e procriação, a consolidação dos laços
sociais e o fim do período maturacional biológico. São mais utilizados, portanto, marcadores como esses para definir o
ingresso na etapa adulta - em detrimento da simples idade cronológica. É quando alguma dessas áreas não vai bem que
o adulto costuma procurar - ou ser encaminhado para - uma avaliação psicológica. Dificuldades emocionais, transtornos
psiquiátricos e até déficits cognitivos podem prejudicar o êxito nas tarefas da adultez. É possível refletir se há uma
predominância do trabalho como o primeiro sinal de baixa saúde mental, na medida em que a queda de produção possa
ser mais sentida pela sociedade - e pelo indivíduo que precisa dos recursos adquiridos ao trabalhar. Não por acaso, a
nova versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) vai incluir a síndrome de burnout entre os quadros
descritos no manual - um estado de estresse crônico relacionado ao trabalho que resulta em um esgotamento físico e
mental intenso. A avaliação psicológica na adultez, portanto, insere-se na necessidade de dirimir dúvidas acerca de
estados emocionais e cognitivos que acometam o adulto, podendo ser explicados por um diagnóstico nosológico ou por
uma compreensão clínica ampla. As demandas podem incluir, além das dificuldades na esfera do trabalho, conflitos
familiares, relacionais, sexuais, jurídicos, entre outros. É possível, por exemplo, que uma avaliação psicológica seja
solicitada para auxiliar um juiz a decidir sobre a inimputabilidade do sujeito. Como técnicas, costuma-se aplicar testes
cognitivos padronizados e entrevistas semi-estruturadas e estruturadas - essa última servindo, usualmente, para fins de
diagnóstico diferencial. Além disso, a observação comportamental ao longo dos encontros é uma importante
ferramenta de análise para o avaliador. Comparada a outras faixas etárias, a adultez talvez seja o período em que menos
se busque informação de terceiros, como cônjuges e familiares - o que pode variar de acordo com a capacidade de
autodeterminação do paciente. Por fim, salienta-se que alguns quadros clínicos podem ter manifestação distinta no
adulto do que, por exemplo, na criança, como o autismo e o déficit de atenção e hiperatividade.
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4º Trabalho
DESENVOLVIMENTO HUMANO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-PRÁTICAS NA VELHICE
Denise Balem Yates (UFRGS)
Com o aumento da expectativa de vida, a terceira idade compreende um período extenso, que inicia aos 60 anos. O
quadro de saúde geral, cognitiva e emocional de uma pessoa com 60 anos pode ser bastante diferente de uma pessoa
com 80 anos ou mais. Em decorrência dessa ampla variabilidade, realizar avaliações psicológicas de idosos requer
conhecimentos sobre envelhecimento, neuropsicologia, doenças sistêmicas, processos emocionais e crises esperadas
para essa fase da vida. O psicólogo que atende essa clientela precisa tanto buscar formação teórica específica como
atentar para aspectos importantes do rapport com os pacientes, com seus familiares e/ou cuidadores. Uma das
primeiras decisões a serem tomadas é a participação dos familiares na avaliação: com quem deve ser feito o contrato,
o próprio paciente ou seu familiar? A entrevista a familiares é extremamente relevante, mas no caso de idosos que
vivem sozinhos, qual seria a conduta aconselhável? O entendimento sobre as manifestações cognitivas esperadas no
envelhecimento são importantes para evitar diagnósticos apressados e inadequados. Nesse quesito, a avaliação da
funcionalidade, que envolve características de autonomia (capacidade de fazer escolhas e tomar decisões) e
independência (habilidade para executivar tarefas sem auxílio), é essencial e pode levar a suspeita de um quadro de
declínio cognitivo leve ou demência em fase inicial. Em caso de hipóteses de diagnóstico demencial, é essencial contar
com uma avaliação multidisciplinar e poder informar aos familiares responsáveis pelo paciente - o que, em muitas
situações, envolve uma devolução da avaliação aos filhos, que passam a assumir um novo papel na vida dos pais. Os
encaminhamentos decorrentes das avaliações devem ser justificados em termos de benefício aos idosos e/ou aos
familiares, com clara definição a respeito dos prognósticos possíveis. Nesta apresentação serão discutidos aspectos
centrais da avaliação psicológica e neuropsicológica de idosos, bem como listados os principais instrumentos
psicológicos com normas brasileiras para essa fase do desenvolvimento.

MESA 15 - BRINCADEIRAS EM CONTEXTOS URBANOS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO BRINCAR NA CIDADE
Proponente: Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
O brincar é um direito fundamental da infância, mais reconhecido e reguardado hoje, do que em tempos passados.
Estudos sobre a brincadeira em diferentes contextos e realizados por pesquisadores de várias áreas do conhecimento
identificam os impactos positivos dessa atividade sobre o desenvolvimento infantil. Brincadeiras ocorrem em vários
espaços, com diversidade de maneiras, seja em instituições de ensino, nas praças, na vizinhança, no ambiente virtual.
A partir do reconhecimento da infância e do direito de brincar, das mudanças na forma de pensar a educação das
crianças e ainda, o avanço da tecnologia, novas possibilidades para o brincar se descortinaram, em especial no contexto
urbano. Se por um lado, essa realidade trouxe novos elementos para as brincadeiras, por outro lado, acirrou debates
em decorrência de visões diferentes sobre os mesmos temas. Nesse sentido, o objetivo desta mesa redonda é discutir
os desafios e as possibilidades que o brincar em contextos urbanos apresenta, a partir de diferentes espaços nos quais
ele ocorre: na educação infantil, no ensino fundamental, no mundo virtual, no espaço de acolhimento institucional. Os
trabalhos a serem apresentados tem como pontos comuns a busca pela garantia do tempo e do espaço do brincar e a
problematização desse brincar amparada em sólida base empírica, oriunda de pesquisas sobre o assunto. Assim, os
autores trazem perspectivas sobre a brincadeira em três espaços: a escola, o ambiente virtual e os ambientes de
acolhimento. Os dois primeiros trabalhos apresentam as possibilidades da brincadeira na escola, um deles no ensino
fundamental e o outro na educação infantil. Em se tratando do ensino fundamental, os autores mostram as
possibilidades das atividades lúdicas utilizando os contos de fada, que podem ser integrados ao ensino, propiciando a
vivência do lúdico junto ao aprendizado. O segundo trabalho problematiza, a partir dos resultados de duas pesquisas
sobre brincadeiras na educação infantil, o papel ativo das crianças nos seus processos de desenvolvimento e inserção
social através de métodos que destacam suas expressões. O terceiro trabalho traz para o debate as experiências lúdicas
em ambiente virtual e as visões dicotômicas que suscitam. A discussão realizada pelos autores propõe, mediante a
apresentação de dados empíricos, que as brincadeiras digitais na era contemporânea sejam vistas como um continuum
online/offline, constituída a partir da apropriação criativa das tecnologias digitais, pelas crianças brincantes. Por fim, no
quarto trabalho, são apresentados e discutidos resultados relativos às brincadeiras e interações que ocorrem em um
contexto urbano específico, em uma instituição de acolhimento. Na pesquisa as autoras trazem uma análise das
brincadeiras, espaços e interações existentes nesse local, indicando a importância do brincar para o desenvolvimento
saudável dos acolhidos. Tomados conjuntamente, esses trabalhos indicam caminhos para propiciar os espaços, o tempo
e a garantia do brincar na infância contemporânea.
Palavras-chave: Espaços do brincar; cidade; infância

94

1º Trabalho
DESENVOLVIMENTO MORAL: OS CONTOS DE FADAS NA EDUCAÇÃO INTEGRAL
Luana Carramillo Going (Universidade Catolica de Santos)
A escola de educação e tempo integral segundo Calçada – Kohatsu (2017) necessita da constituição de um núcleo ou
equipe na secretaria de educação que trate especificamente das políticas de educação integral, com continuidade por
meio do compromisso político, social e da intencionalidade pedagógica da jornada integral. Grupo que se responsabilize
por: implementação, monitoramento, avaliação, visitas às escolas, formação continuada dos profissionais, grupos de
estudo, suporte teórico. Conjunto de ações da política de educação e tempo integral que contemple, segundo Paulo
(2018) sujeitos, saberes, tempos e espaços, dentro ou fora da escola de forma interdisciplinar, por meio de currículo
que articula convivência, criatividade, lúdico e satisfação advinda da descoberta científica e cultural, materializadas por
um Projeto Político Pedagógico. Uma das fragilidades encontradas no cotidiano escolar de tempo integral é a dicotomia
entre o estudar e o brincar, na qual, constata-se dificuldade do educador em desenvolver ação consciente e sistemática
com os alunos, trabalhando de forma interdisciplinar segundo Carramillo-Going, Calçada – Kohatsu e Paulo (2018) O
ensino fundamental abrange do 1º ao 9º ano com crianças de 6 à 14 anos quando ocorre desenvolvimento das
estruturas lógicas, afetivas. Questiona-se como trabalhar com os conteúdos lúdicos que possibilitem ao mesmo tempo
a construção do saber por meio de uma linguagem simbólica que promova a reflexão sobre si, sobre o outro e sobre os
valores éticos e culturais. Entre formas lúdicas os contos de fadas podem ser utilizados como instrumento no processo
de aprendizagem. Essas narrativas são transmitidas ao longo dos séculos, oralmente, promovendo a integração dos
saberes e a reorganização dos tempos, espaços e vivências que contemplem o brincar, dialogando com distintas culturas
e contextos da história da humanidade. Ao escutar um conto a criança projeta seus sentimentos sobre os personagens,
expressando-se e manifestando-se por meio de diferentes linguagens, reorganizando-se internamente ampliando a
temporalidade. Os personagens ganham vida, enfrentam obstáculos, crescem, tornam-se vitoriosos, possibilitando
vivências lúdicas tidas como imprescindíveis na condução e construção do ser integral.
2º Trabalho
O LUGAR DAS CRIANÇAS NAS PESQUISAS SOBRE AS BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Sabrina Torres Gomes (UFRB), Shiniata Alvaia de Menezes (UFBA)
A compreensão da criança como sujeito histórico perpassa por inúmeras discussões que têm contribuído de maneira
crescente para a realização de pesquisas em psicologia do desenvolvimento na atualidade. Essas discussões encontramse vinculadas à concepção contemporânea de infância(s) proposta pela sociologia da infância, que considera esse
período de vida como uma categoria social própria e contextualizada, fortalecendo o lugar das crianças tanto na
produção de cultura quanto no reconhecimento da apropriação que fazem do mundo à sua volta, especialmente através
das brincadeiras. As brincadeiras são a principal atividade das crianças e se configuram como espaços de construção de
realidades, servindo como oportunidade de modificação das noções tempo e espaço, ao mesmo tempo em que
possibilitam interações sociais através da construção de mundos imaginários. É a maneira através da qual as crianças
manipulam os elementos culturais, tornando-as constituintes de um fenômeno amplo de estudos, possibilitando o
conhecimento não somente sobre os aspectos desenvolvimentais que interessam à psicologia, mas também das
percepções das crianças sobre a macrocultura da qual participam. No que diz respeito às crianças pequenas, a Educação
Infantil se configura como o espaço principal de desenvolvimento e apropriação cultural, sendo preparado
especialmente para elas, cuja ênfase encontra-se nas interações e nas brincadeiras. Geralmente, nos espaços escolares
existentes tempos e lugares delimitados para a ocorrência das brincadeiras, sendo poucos os momentos em que as
crianças podem brincar livremente. Nesse sentido, o brincar no contexto escolar desde a primeira etapa educacional
tem sido coadjuvante das atividades curriculares, que desconsidera tanto as características próprias das brincadeiras
quanto as necessidades das crianças. Diante dessas e de outras questões é que se configurou o objetivo desse trabalho
de apresentar, a partir de discussões dos dados de duas pesquisas sobre brincadeira na Educação Infantil, o papel ativo
das crianças nos seus processos de desenvolvimento e inserção social através de métodos que destacam suas
expressões. A primeira pesquisa utilizou como método de acesso às brincadeiras as entrevistas com desenho, com
objetivo de conhecer as percepções que possuíam sobre as brincadeiras na escola, enquanto que a segunda realizou
observações das brincadeiras espontâneas de sujeitos focais, com objetivo de compreender como as crianças
construíam seus lugares de criança. Ambos os estudos identificaram as brincadeiras como recurso de apropriação e
ressignificação dos tempos e espaços destinados à sua ocorrência na Educação Infantil, entre sala de aula, parque e
brinquedoteca, conforme suas necessidades, burlando regras e se posicionando de forma criativa em relação às
imposições educacionais sobre o brincar. Esses dados indicaram a necessidade de promover novas discussões sobre a
valorização das vozes infantis no processo de construção dos espaços escolares, além de fortalecer as práticas de
pesquisa que valorizem as crianças como produtoras de conhecimento.
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3º Trabalho
NEM REAL, NEM VIRTUAL: É BRINCADEIRA E PONTO! UM DEBATE SOBRE OS PROCESSOS DE HIBRIDAÇÃO E O
CONTINUUM ONLINE/OFFLINE QUE CARACTERIZA A BRINCADEIRA DA ERA CONTEMPORÂNEA
Bianca Becker (UNIJORGE), Fabricio de Souza (IP/ UFBA)
A psicologia tem historicamente se dedicado a investigar os mais diversos fenômenos associados ao desenvolvimento
humano, entre eles, as práticas lúdicas da infância. Estas podem ser compreendidas como um conjunto complexo e
multifacetado de comportamentos adaptados, intimamente relacionados aos contextos onde se desenvolvem.
Vivenciamos atualmente um contexto sociocultural marcado pela difusão das tecnologias digitais no cotidiano,
fenômeno este que tem provocado uma série de mudanças e inovações cada vez mais complexas nas práticas culturais.
Entre as práticas culturais profundamente marcadas pelas características desta conectada, destacam-se as atividades
lúdicas efetivadas pelos grupos de pares infantis, que se apropriam e incorporam aos episódios de brincadeira, os mais
diversos dispositivos tecnológicos, aumentando consideravelmente sua riqueza e complexidade. No entanto, as
apropriações criativas das tecnologias digitais pelas crianças ainda são vistas com desconfiança por parte da sociedade
adulta. Isto por conta da difundida preocupação com a atuação no que se convencionou chamar “mundo virtual” em
detrimento do “mundo real”. Dentro dessa lógica dicotômica e contraditória, disseminada por parte considerável dos
adultos, ou se atua num ou noutro contexto; e atuar nas ambiências digitais seria sinônimo de abandono ou negligência
ao mundo físico, este último considerado mais verdadeiro e saudável ao desenvolvimento. Assim, os discursos dos
adultos sobre as vivências infantis ainda persistem na velha dicotomia que divide as dimensões online e offline como se
fossem entidades pertencentes a universos contraditórios e irreconciliáveis. No entanto, as experiências lúdicas das
crianças não se constituem em torno de uma visão fragmentada das dimensões online e offline. Pelo contrário, a marca
mais evidente desta experiência tem sido os processos de hibridação dos elementos que compõem suas brincadeiras e
a constituição de uma zona lúdica marcada por uma espécie de continuum online/offline. Este trabalho se propõe a
questionar a difundida dicotomia “real” x “virtual” ainda presente no olhar adulto sobre as brincadeiras com
tecnologias, ao apresentar dados empíricos para a compreensão do fenômeno das brincadeiras da era contemporânea
enquanto um continuum online/offline, ou seja, como uma realidade única e híbrida, constituída a partir das
apropriações criativas das tecnologias digitais por parte dos grupos de pares infantis. Dessa forma, entendemos que
esta experiência fluida, flexível, contínua e dinâmica das crianças com as tecnologias digitais durante seus episódios
lúdicos tem nos fornecido indícios cada vez mais decisivos de um gradual processo de dissipação de grande parte dos
conceitos dualistas que ainda regem a interpretação de fenômenos contemporâneos, como as brincadeiras com
tecnologias na era contemporânea.
4º Trabalho
CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA REGIÃO AMAZÔNICA: BRINCADEIRAS, ESPAÇOS E INTERAÇÕES
Luísa Sousa Monteiro Oliveira (UFPA), Celina Magalhães (UFPA)
O brincar é um fenômeno universal e com características específicas que pode ser influenciado pelo contexto e pela
cultura onde o indivíduo se desenvolve. Entre os vários contextos, o de acolhimento institucional surge como um espaço
onde o desenvolvimento de crianças na primeira infância pode ser observado. Tal afirmativa é sustentada pelo fato de
que as instituições de acolhimento infantil podem ser consideradas como um ambiente de proteção integral aos infantes
que estejam sob sua guarda. Apesar das legislações preconizarem que o acolhimento seja provisório, na prática ainda é
elevado o número de crianças que passam um grande tempo de suas vidas nessas instituições. Neste sentido, objetivouse investigar as brincadeiras, espaços e interações ocorridas em contexto estruturado (CE) e contexto semiestruturado
(CSE) coexistentes em uma instituição de acolhimento na região amazônica. Participaram 10 crianças de cinco e seis
anos, acolhidas provisoriamente na modalidade de acolhimento institucional, o tempo de permanência na instituição
variou de um a 12 meses. Os motivos de acolhimento foram: abandono, maus tratos, abuso/violência sexual,
negligência, revogação de guarda provisória e situação de risco. A coleta de dados ocorreu por meio à consulta de fontes
secundárias (prontuários) e foram realizadas observações e gravações áudio visuais, de acordo com a técnica de sujeitofocal. As sessões observacionais foram realizadas no CE (brinquedoteca) e no CSE (barracão, playground e piscina).
Realizaram-se 117 registros de cinco minutos, totalizando 585 minutos de observação. Os resultados mostraram que a
categoria brincadeira simbólica foi a mais frequente (43,25%), seguida da contingência física (35,04%) e da brincadeira
exploratória (8,38%). A escolha da brincadeira, do tema e dos parceiros variou em função do contexto e do gênero. A
categoria de brincadeira em que as crianças passaram mais tempo engajadas variou em função do contexto,
predominou a brincadeira simbólica no CE e a de contingência física no CSE. No gênero masculino ocorreu predomínio
de brincadeiras mais vigorosas: luta, perseguição, assim como os temas das brincadeiras: super-herói, carrinho, piloto,
motorista. Por outro lado, as meninas gastaram um tempo considerável brincando com temas relacionados à vida
doméstica (cuidar da casa, preparar e servir as refeições), brincadeiras de faz-de-conta entre mãe e filha, fazer compras.
Quanto as interações, predominaram as brincadeiras entre coetâneos; os cuidadores/ educadores possuíam papéis
diversos durante os episódios de brincadeiras. Alguns restringiam seu papel em impor limites, participando como
observadores; entretanto outros profissionais integravam-se a estas atividades de forma ativa, propondo novas
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brincadeiras, ensinando regras, incentivando os brincantes a permanecerem engajados na atividade lúdica. O estudo
mostrou que independente do contexto as crianças brincam; elucida a flexibilização no uso dos espaços e maior
capacitação profissional, de modo a estimular o engajamento das crianças em um rol amplo e diversificado de
brincadeiras.

MESA 16- ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA ESTUDOS DA RELAÇÃO PESSOA-AMBIENTE AO LONGO DO CICLO DE
VIDA
Proponente: Ana Rosa Costa Picanço Moreira (UFJF)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Desde a década de 1980, estudiosos vêm sinalizando a necessidade de integração entre a Psicologia Ambiental e a
Psicologia do Desenvolvimento no sentido de enriquecer o debate sobre a interdependência pessoa-ambiente. A
discussão sobre a relação pessoa-ambiente em diferentes etapas da vida se insere na interface entre esses dois ramos
da Psicologia. O ambiente constitui-se em um dos aspectos relevantes para a compreensão do desenvolvimento
humano e assume diferentes significações para as pessoas ao longo da vida. Entende-se que as características dos
ambientes, das pessoas e dos campos interativos interpessoais formam uma unidade que orienta a produção de
sentidos a si próprio, ao(s) outro(s) e àquele contexto ambiental, assim como àquilo que ali acontece. Dessa forma, esta
mesa-redonda pretende apresentar três trabalhos que discutem métodos de investigação da relação pessoa-ambiente
em diferentes etapas da vida, a saber, primeira infância, adolescência e velhice. O primeiro trabalho, que é uma
pesquisa-intervenção, versa sobre as relações estabelecidas entre os bebês e os espaços na creche, e adota a
abordagem histórico-cultural como referência teórico-metodológica na compreensão das percepções de professoras
de berçários acerca dessas relações. A produção fotográfica dos ambientes de referência de bebês e a análise dessas
imagens são discutidas nesse estudo. O segundo trabalho aborda o envolvimento dos adolescentes frente à crise
ecológica mediante dois estudos com estudantes adolescentes da rede pública de Porto Alegre, o primeiro de
abordagem qualitativa, e o segundo, quantitativa. No primeiro estudo foi utilizado o grupo focal e o segundo contou
com a aplicação de questionários. O terceiro trabalho discute métodos de pesquisa empregados no campo da psicologia
ambiental, com ênfase em uma abordagem multimétodos. São apresentados métodos e técnicas de pesquisa que foram
utilizados na realização de estudos com a população idosa de Brasília, a saber, entrevistas caminhadas (walk-through),
observações naturalísticas, oficinas de mapeamento participativo, entrevistas associadas ao uso de fotografias e a
mapas do entorno da residência. Tal abordagem possibilitou gerar dados para a proposição de ambientes mais
amigáveis aos idosos, considerando que ao longo do ciclo de vida o desenvolvimento humano apresenta especificidades
nas relações pessoa-ambiente, as quais precisam ser levadas em conta no processo de coleta e análise de dados de
pesquisas em psicologia. Tanto os estudos de viés intervencionista como descritivos-explicativos estão subordinados às
concepções e ambiente e das relações com ele estabelecidas por pessoas em diferentes contextos histórico-geográficos
e ciclos da vida.
Palavras-chave: relação pessoa-ambiente; métodos de pesquisa; ciclo de vida
1º Trabalho
O OLHAR FOTOGRÁFICO DAS PROFESSORAS DA CRECHE SOBRE A RELAÇÃO BEBÊ-AMBIENTE
Ana Rosa Costa Picanço Moreira (UFJF)
A discussão sobre as relações estabelecidas entre os bebês e os espaços na creche é recente e são poucas as pesquisas
que relacionam esse tema com as práticas pedagógicas. No entanto, diversas áreas do conhecimento, como a Psicologia,
a Arquitetura, a Geografia e a Educação, a partir de diferentes aportes teórico-metodológicos, têm se dedicado ao
estudo das relações entre espaço físico e desenvolvimento infantil na creche. Parte-se do pressuposto de que a relação
entre ambiente e pessoa não ocorre diretamente, mas, ao contrário, ela é mediada por significados e sentidos
construídos histórica e socialmente. Assim, adota-se um olhar histórico-cultural para o espaço baseado nas ideias de
Lev Vigotski, que considera o meio (espaço/ambiente) elemento fortemente relacionado com o desenvolvimento
humano. O teórico concebe o espaço numa dimensão dialética na qual ambiente e pessoa não se oponham, mas,
sobretudo, sejam entendidos como dois elementos interdependentes. Pautada nesse referencial teórico-conceitual,
desenvolveu-se uma pesquisa-intervenção numa creche conveniada do município de Juiz de Fora, Minas Gerais, que
utilizou a fotografia como método de produção de dados e recurso para a reflexão crítica sobre a relação dos bebês
com os espaços dos berçários pelas professoras. Os sujeitos da pesquisa foram 6 professoras que atuavam nos berçários
1 (idades de 4 a 11 meses) e 2 (idades de 12 a 24 meses). Buscou-se problematizar a organização espacial dos ambientes
de referência dos bebês mediante a discussão das fotos produzidas pelas próprias professoras. Foram organizados dois
momentos interdependentes: (1) produção de imagens pelas professoras; e (2) análise e discussão dessas imagens
numa sessão reflexiva. Foram produzidas 10 fotos de cada berçário nas quais os bebês apareciam interagindo com seus
pares em brincadeiras diversas. Durante a sessão reflexiva, que teve duração de aproximadamente 90 minutos, as
professoras foram solicitadas a apresentarem as fotos produzidas e a descrevê-las criando um título (legenda) para cada
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uma e justificando-os. Em seguida, foi solicitado que elas selecionassem quatro fotos que representassem a relação dos
bebês com esses ambientes e que discutissem sobre as suas escolhas. Percebeu-se que as experiências de autoria de
imagem e de análise e discussão das fotos, por meio da revisitação das cenas produzidas, possibilitaram às professoras
entrarem em contato com as suas percepções acerca dos espaços, bem como das interações e brincadeiras dos bebês
mediadas por esses espaços. A leitura coletiva das imagens, orientada pela perspectiva histórico-cultural, desencadeou
a reflexão crítica das práticas cotidianas e sua relação com a organização espacial. As narrativas das imagens e das
palavras trouxeram à tona discussões e reflexões férteis, contribuindo para a construção coletiva de novas/outras
significações para aquilo que se encontrava até então naturalizado. Objetos disponibilizados aos bebês e as decisões
tomadas acerca do uso dos espaços foram ressignificadas pelas professoras com vistas a favorecer a autonomia e o
movimento livre.
2º Trabalho
PRÁTICAS DE CONSUMO, CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E CRENÇAS AMBIENTAIS: A PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES
SOBRE SEU ENVOLVIMENTO FRENTE À CRISE ECOLÓGICA
Francielli Galli (UNIRRITTER), Jorge Castellá Sarriera (UFRGS)
Metas para o desenvolvimento sustentável são planejadas considerando o cenário esperado para o meio ambiente nos
próximos anos e nas próximas gerações, envolvem objetivos de longo alcance e são centradas nas ações das pessoas.
Assim, a geração que hoje encontra-se na adolescência é protagonista no que concerne às mudanças para a
sustentabilidade. Além disso, é a juventude atual que será a principal afetada pelos problemas ambientais e, dessa
forma, seu conhecimento e suas habilidades são essenciais para as soluções e decisões relativas ao meio ambiente nas
próximas décadas. Na contramão desta urgência contemporânea, o compromisso ambiental na adolescência tem sido
apontado como menor do que em outras etapas do desenvolvimento. Dessa forma, o presente trabalho tem como
objetivo geral discutir o envolvimento dos adolescentes frente à crise ecológica. Os objetivos específicos são: (1)
compreender a percepção dos adolescentes sobre como impactam o meio ambiente por meio de suas práticas de
consumo; (2) verificar as práticas de consumo dos participantes; (3) verificar as crenças ambientais (antropocêntricas e
ecocêntricas) dos participantes. Para alcançar os objetivos, foram realizados dois estudos com adolescentes de Porto
Alegre (Rio Grande do Sul). O primeiro é qualitativo e foi desenvolvido por meio de oito grupos focais, nos quais
participaram voluntariamente 70 meninos e meninas, com idades entre 11 a 17 anos, alunos de duas escolas públicas.
O segundo estudo foi quantitativo e contou com a participação voluntária de 412 adolescentes (54,5% meninos), com
idades entre 11 e 17 anos (M = 13,76; DP = 1,506) que cursavam o Ensino Fundamental de quatro escolas públicas. Os
participantes responderam a um questionário com seis instrumentos: Escala de Práticas de Consumo Consciente para
Adolescentes, Escala de Adesão às Práticas Consumistas para Adolescentes, Escala de Comportamento Frugal, Escala de
Envolvimento do Consumidor, Escala de Materialismo e Escala do Novo Paradigma Ecológico. A análise de conteúdo
realizada no Estudo 1 levou a três categorias: consciência ambiental ausente, consciência ambiental simples e
consciência ambiental elaborada. Os resultados apontaram para dispersão acerca da percepção dos adolescentes sobre
o impacto ambiental que produzem com suas práticas de consumo diárias: enquanto alguns demonstraram-se atentos,
outros não conseguiram reconhecer como seu dia-a-dia exerce influência na crise ambiental. Quanto ao segundo
estudo, os adolescentes apresentaram médias maiores para as escalas referentes às práticas de consumo consciente e
menores para consumismo, assim como médias maiores para a dimensão ecocêntrica e menores para a
antropocêntrica. A triangulação dos resultados aponta para um perfil de adolescentes ecocêntricos, inclinados ao
consumo consciente, mas nativos e amantes dos benefícios do consumismo e sem nitidez sobre como, de fato, suas
práticas diárias impactam no meio ambiente. Aspectos do desenvolvimento psicossocial previstos para adolescência
são considerados na discussão dos resultados, pois a necessidade de pertencimento, de formação da identidade,
confusão de papeis e transgressão às normas sociais influenciam na adesão ao envolvimento de cuidado ao meio
ambiente.
3º Trabalho
A APLICAÇÃO DE MULTIMÉTODOS VOLTADA PARA A CONSTRUÇÃO DE CIDADES AMIGÁVEIS AO ENVELHECIMENTO
Dayse da Silva Albuquerque (UNB), Isolda de Araujo Gunther (UNB)
A atual agenda de políticas públicas pautada nos objetivos para o desenvolvimento sustentável da Organização das
Nações Unidas traz, dentre suas propostas, diretrizes para o incentivo e a construção de comunidades sustentáveis, o
que engloba parâmetros de acessibilidade, mobilidade, segurança, acesso a moradia e serviços de lazer, educação e
cultura, por exemplo. Dentre os pressupostos, a agenda ressalta a necessidade de se priorizar as demandas de crianças,
mulheres, pessoas com deficiência e idosos. Nessa perspectiva, estudos têm sido desenvolvidos para englobar tais
grupos e verificar as principais questões que permeiam as suas vivências no contexto urbano atual. Esforços em distintas
áreas buscam focar nas mais variadas nuances que permitam compreender como as cidades podem se tornar mais
amigáveis para essas populações, principalmente para a população idosa que tem tido um aumento significativo à nível
mundial nas últimas décadas. Com o aumento do número de pessoas idosas nas cidades, tornou-se premente pensar
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em aspectos que possam tornar a relação idoso-ambiente sustentável, com incentivo à permanência no local de
moradia, resguardando suas memórias, vínculos sociais, independência e autonomia. Para tanto, a proposta a ser
discutida se volta para métodos de pesquisa empregados no campo da psicologia ambiental, com ênfase em uma
abordagem multimétodos. Com esse intuito, serão apresentados métodos e técnicas de pesquisa que foram utilizados
na realização de estudos com a população idosa de Brasília, a saber, entrevistas caminhadas (walk-through),
observações naturalísticas, oficinas de mapeamento participativo, entrevistas associadas ao uso de fotografias e a
mapas do entorno da residência. No período de 2017 a 2019, foram acessados moradores a partir dos 60 anos,
residentes em quatro áreas da cidade com características distintas em termos populacionais, infraestrutura e
disponibilidade de serviços. A abordagem buscou coletar dados para proposição de ambientes mais amigáveis à
população idosa, compreendendo que ao longo do ciclo de vida, o desenvolvimento humano apresenta especificidades
nas relações pessoa-ambiente que devem ser considerados no processo de coleta e análise de dados das pesquisas em
psicologia. Nesse âmbito, parcerias têm sido firmadas com entidades e órgãos da cidade de modo que os resultados
alcançados possam apoiar processos de tomada decisão voltados para o alcance dos objetivos preconizados para a
construção de cidades e comunidades sustentáveis. A apropriação dos espaços públicos por essa população permite o
fortalecimento de vínculos comunitários e oportuniza relações intergeracionais, aspectos que se apresentam como de
suma importância para que as futuras gerações cuidem e respeitem os espaços e as pessoas que nele se encontram.
Além disso, contribui para um planejamento urbano capaz de refletir sobre fatores desenvolvimentais que também
influenciam os usos, percepções e avaliações das pessoas no contato com os espaços.

MESA 17- A CRIANÇA COM ATRASO DE LINGUAGEM
Proponente: Cristina Maria Pozzi (UNIVALI)
Eixo Temático: Psicopatologia do desenvolvimento humano
O acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor de crianças e adolescentes é um fundamento básico da
clínica e é essencial que os profissionais que atendem crianças conheçam, de forma minuciosa, as características do que
é desenvolvimento típico, no sentido da prevenção e promoção em saúde, bem como dos atrasos no desenvolvimento,
garantindo sua identificação e intervenção precoces. O atraso no desenvolvimento da linguagem é uma queixa
frequente nos ambulatórios de pediatria, neuropediatria, otorrinolaringologia e fonoaudiologia, alcançando uma
prevalência que varia de 3 a 10%, conforme as idades e os estudos, e constitui um problema de saúde pública. A
linguagem é um elemento essencial para a comunicação, socialização e integração na comunidade e, portanto, seu
prejuízo, expressivo e/ou compreensivo, causa um impacto direto sobre o comportamento adaptativo da criança no
que diz respeito ao seu engajamento social, aprendizado e autonomia. Atraso ou desenvolvimento atípico da linguagem
envolve componentes funcionais da audição, fala e/ou linguagem em níveis variados de gravidade. O objetivo deste
trabalho é abordar de forma multidisciplinar o atraso de linguagem, priorizando o diagnóstico precoce, o diagnóstico
diferencial através de avaliações sistematizadas e a abordagem adequada. A avaliação da criança com atraso no
desenvolvimento da linguagem deve ser realizada por equipe multidisciplinar no sentido de investigar fatores de risco,
etiologia do quadro, acuidade auditiva, comorbidades e aspectos gerais do desenvolvimento neuropsicomotor.
Considerando os aspectos etiológicos, é de fundamental importância a avaliação do sistema auditivo e fonoarticulatório,
acuidade auditiva, linguagem, comunicação não verbal, reciprocidade socioemocional, habilidades motoras e cognitivas
a fim de investigar os principais diagnósticos diferenciais. Estes envolvem desde um transtorno específico do
desenvolvimento da linguagem, perda auditiva, transtorno do espectro do autismo, transtorno do desenvolvimento
intelectual, entre outros quadros sindrômicos ou geneticamente determinados. Para cada caso, uma vez identificada a
causa e/ou o diagnóstico de base, traça-se um plano terapêutico de acordo com as necessidades da criança. Com
frequência, estes casos necessitam intervenção terapêutica multidisciplinar, sobretudo terapia de linguagem e apoio
educacional especializado. Infelizmente, a demanda por estes cuidados ultrapassa a oferta e cotidianamente são
identificados atrasos no diagnóstico, com perda das janelas de oportunidade para o desenvolvimento. A relevância
desta discussão repousa inicialmente num estado de alerta para os aspectos do desenvolvimento infantil, sobretudo da
linguagem e para a conscientização da importância da identificação precoce dos transtornos do neurodesenvolvimento,
pois uma vez identificados, a intervenção também precoce irá minimizar o impacto sobre o funcionamento adaptativo
do indivíduo.
Palavras-chave: transtornos do desenvolvimento da linguagem; perda auditiva; transtorno autístico.
1º Trabalho
A CRIANÇA COM ATRASO DE LINGUAGEM: VISÃO DO NEUROPEDIATRA.
Cristina Maria Pozzi (UNIVALI)
O cérebro humano desenvolve-se da concepção aos primeiros vinte anos de baixo para cima, inicialmente com as
funções vitais, autonômicas e de controle, em seguida pelos processos sensório-motores-cognitivos e perceptuais e
mais tardiamente com integração e processos decisórios. O cérebro da criança é influenciado pela combinação da
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genética e experiência. Crianças expostas a riscos provenientes de gestações desfavoráveis e/ou incompletas e de alto
risco ou condições socioeconômicas adversas padecem de uma morbidade oculta que determina prejuízos inequívocos
no desenvolvimento. Assim, tanto o padrão de inputs sensoriais como o padrão de redes neurais que permitem o
processamento das informações que chegam farão que essas diferenças caracterizem o ser-no-mundo de cada
indivíduo, de maneira que os significados se dão a partir das experiências e de como elas são significadas a partir do
aprendizado, formal e informal, e do potencial biológico de cada um. A compreensão e avaliação do desenvolvimento
neurológico normal e seus desvios é essencial na prática pediátrica, neuropediátrica ou da psiquiatria da infância e
adolescência por permitir a identificação da normalidade e/ou atrasos, prover uma medida quantitativa do
funcionamento global e documentar de forma longitudinal sua progressão ou regressão. Na prática médica, a avaliação
através de história clínica detalhada e exame físico e neurológico minucioso permanecem indispensáveis, estes
nortearão o raciocínio clínico para uma orientação diagnóstica segura, tanto para investigação etiológica como para
abordagem terapêutica. O exame neurológico é fundamental na avaliação do desenvolvimento e consiste, em grande
medida, na observação da criança e suas reações aos diferentes estímulos (aspectos relacionados à atividade motora,
comunicação, comportamento e interação social). O exame deve ser realizado de forma lúdica, atraindo o interesse da
criança para executar determinadas tarefas. É imprescindível a verificação de habilidades que incluem orientação social,
uso de gestos, imitação, atenção compartilhada, compreensão de ordens simples na primeira infância, habilidades estas
que constituem, em parte, a comunicação não verbal e precedem a linguagem expressiva. A Academia Americana de
Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam a realização do teste de triagem padronizado de rotina aos
9, 18 e 30 meses, momentos do desenvolvimento que apresentam pontos determinantes na área motora, nas
habilidades sociais, adaptativas e de linguagem expressiva e compreensiva. A aplicação de escalas padronizadas de
desenvolvimento e questionários de triagem e diagnóstico para distúrbios do desenvolvimento irão auxiliar no
raciocínio clínico e diagnóstico, sendo muitas vezes necessária a realização de exames complementares. Considerar
como principais diagnósticos diferenciais, além da perda auditiva, transtorno do espectro do autismo, transtorno do
desenvolvimento da linguagem, transtorno do desenvolvimento intelectual, paralisia cerebral e/ou síndromes
genéticas. É preciso salientar que por se tratar de um ser em pleno desenvolvimento, a avaliação clínica e do
comportamento adaptativo devem ser analisados a cada visita, no intuito de verificar a evolução e revisar o diagnóstico,
que pode se modificar ao longo da vida ou cursar com comorbidades. A orientação familiar compõe a abordagem e
deve ser esclarecedora e assertiva, no intuito de envolver e corresponsabilizar os cuidadores no processo terapêutico.
2º Trabalho
A CRIANÇA COM ATRASO DE LINGUAGEM: VISÃO DO OTORRINO.
Lys Maria Allenstein Gondim (UTP)
A audição é essencial no desenvolvimento da linguagem e aprendizagem, uma vez que favorece a interação social e
aquisição de conhecimentos, sendo uma das bases sobre a qual a comunicação se constitui. A percepção auditiva iniciase a partir do 5º mês da gestação e o cérebro do recém-nascido já é capaz de reconhecer vozes e tons percebidos no
período fetal, experenciando novos sons e combinando informações visuais e auditivas ao nascimento. A partir daí as
habilidades auditivas evoluem gradativamente, com maturação dos processos auditivos centrais seguindo até os 12
anos de idade, numa relação direta entre limiar auditivo, desempenho da fala e desenvolvimento de linguagem.
Alterações auditivas na infância, mesmo que leves, podem resultar em grandes impactos na comunicação, cognição,
desenvolvimento emocional e comportamental da criança acometida. Estima-se que 32 milhões de crianças tenham
perdas de audição incapacitantes no mundo, sendo a perda auditiva um dos déficits congênitos mais comuns, incidindo
em 1 a 6 para cada 1000 nascidos vivos, aumentando em crianças mais velhas devido as perdas progressivas ou
adquiridas. Dessas perdas, 80% podem ser detectadas no período neonatal e as causas são variadas, ressaltando-se as
genéticas, complicações ao nascimento, doenças infecciosas, uso de drogas ototóxicas e exposição ao ruído. O
otorrinolaringologista é um dos primeiros profissionais procurados pela família, exercendo papel significativo não só no
diagnóstico e tratamento da perda auditiva da criança, mas também no acolhimento e aconselhamento, com decisões
compartilhadas com os pais ou responsáveis, cujo engajamento em todo o processo é fundamental. As abordagens
clínicas incluem: anamnese detalhada, reconhecimento das características de desenvolvimento da audição e linguagem
das crianças em suas diferentes fases da vida, busca por fatores de risco e/ou socioambientais para atrasos de linguagem
ou perdas auditivas, seguindo-se protocolos de avaliação específicos já definidos, exames físico e diagnósticos
complementares (laboratoriais, genéticos, audiológicos, oftalmológicos e de imagem). Salienta-se que mesmo sem
fatores de risco evidentes, deve-se estar sempre atento a sinais de alerta durante todo desenvolvimento da criança,
principalmente quando não apresentarem reações a estímulos sonoros familiares, se houver atraso, involução ou pausa
no desenvolvimento da fala. A evolução do conhecimento, ampliação dos programas de triagem auditiva neonatal e
saúde na escola e melhor acesso de crianças com problemas auditivos ou suspeita de a centros especializados tem sido
determinante no diagnóstico mais precoce e definição mais acurada das etiologias dessas afecções. Além disso a
reabilitação adequada (amplificação, suporte educacional, terapias) e desenvolvimento de tecnologias, como os
implantes cocleares, tem proporcionado mais oportunidades e perspectivas futuras para as crianças com problemas

100

auditivos. É preciso desenvolver modelos de detecção precoce de perdas auditivas, com avaliações acessíveis,
intervenções imediatas e apoio aos familiares, estabelecer uma base de dados integrada, avaliando esses processos
continuamente e promover mais pesquisas na área. Para desenvolver tais ações é necessária atuação em rede,
facilitando-se discussões e compartilhamento de experiências, com formação de equipes multidisciplinares e realização
de diagnósticos diferenciais efetivos (crianças com atraso de linguagem e perdas auditivas isoladas ou associadas a
outros transtornos de desenvolvimento, como o autismo).
3º Trabalho
A CRIANÇA COM ATRASO DE LINGUAGEM: VISÃO DA FONOAUDIÓLOGA.
Débora Frizzo Pagnossin (AC Camargo)
A audição exerce papel essencial no desenvolvimento de linguagem, sendo que qualquer alteração nesta irá gerar
prejuízos na comunicação. Mundialmente há conscientização dos profissionais da área da saúde sobre a importância do
diagnóstico precoce da perda auditiva (PA) para o desenvolvimento integral da criança. Crianças com deficiência
auditiva (DA) diagnosticadas nos primeiros meses de vida e submetidas imediatamente à reabilitação auditiva
apresentam um menor prejuízo no desenvolvimento de linguagem do que as diagnosticadas tardiamente. Porém, os
sinais de uma PA muitas vezes se confundem ou sobrepõe aos sinais do transtorno do espectro do autismo (TEA),
exigindo o diagnóstico diferencial a ser realizado por equipe interprofissional, que também deverá definir a melhor
conduta para cada caso. Neste contexto a avaliação audiológica ganha relevância, pois irá definir quais os caminhos
futuros a serem adotados para cada caso. Avaliar a audição da criança constitui um desafio em audiologia, uma vez que
a criança pequena ainda não é capaz de compreender ordens complexas necessárias à realização de uma avaliação
audiológica tradicional. Desta forma, são necessários ajustes nos exames básicos, utilizando-se fones especiais,
brinquedos ou estímulos visuais que prendam a atenção da criança de forma a obter respostas confiáveis. A avaliação
completa para o diagnóstico audiológico de uma criança pequena deve conter exames comportamentais (resposta para
instrumentos sonoros não calibrados, audiometria lúdica ou de reforço visual e testes de fala adequados para a idade)
e avaliação objetivas como os Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE) e a pesquisa das emissões
otoacústicas evocadas (EOE). Já, o diagnóstico diferencial deverá englobar avaliação específica de linguagem, de acordo
com a idade da criança e avaliação de outros profissionais, com destaque para avaliação otorrinolaringológica,
neurológica e psicológica. Além de abordar as formas de avaliar a audição da criança pequena como parte essencial no
caso de alterações no desenvolvimento de linguagem, esta apresentação objetiva relatar os resultados de um trabalho
de iniciação científica que teve por objetivo caracterizar o processo de diagnóstico diferencial entre a PA e o TEA e sua
associação em crianças de zero a 12 anos de idade no Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva da UNIVALI, Itajaí. O
estudo foi realizado com consulta ao banco de dados do serviço, no qual constava 94 registros de crianças de zero a 12
anos com pelo menos uma hipótese diagnóstica de TEA. Os resultados revelaram que dos 94 casos suspeitos de TEA, 36
tiveram sua confirmação. Houve prevalência do sexo masculino e da faixa etária de três a quatro anos no momento da
suspeita ou da confirmação do TEA. A maioria das crianças apresentou limiares auditivos dentro dos padrões da
normalidade e resultados normais nos PEATE. Na avaliação da linguagem houve prevalência do atraso de linguagem e,
quando este atraso foi associado com outras alterações comunicativas (função simbólica, intenção comunicativa e/ou
ecolalia), houve aumento de alterações no PEATE. Desta forma, o atendimento multidisciplinar, com uma avaliação
detalhada das condições auditivas da criança, é relevante para o diagnóstico diferencial de perda auditiva e TEA ou de
sua associação.

MESA 18 - ASPECTOS PSICOSSOCIAIS NAS INTERAÇÕES DE PARES DE BEBÊS, EM CONTEXTOS DE CUIDADO E
EDUCAÇÃO COLETIVOS.
Proponente: Gabriella Garcia Moura (UFES)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Estudos vêm mostrando que bebês interagem com bebês desde muito novos, tais interações oferecendo importantes
experiências para seu desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social. Ainda que estes encontros entre os bebês
muitas vezes sejam marcados pelo desajeitamento decorrente da imaturidade neuromotora, as experiências que
vivenciam são corporificadas e (trans)formam continuamente sua percepção e significações acerca de si mesmo, do
outro e do mundo. Com foco nesta temática, os estudos que compõem a presente proposta de mesa-redonda buscaram
investigar como ocorrem as interações de pares de bebês; quais suas características; e, que aspectos psicossociais se
desenvolvem nestes processos interacionais. Para tanto, os estudos foram realizados em dois diferentes contextos de
cuidado-e-educação coletivos da primeira infância: creches e instituição de acolhimento. Desviando-se de um viés
comparativo, tratam-se de contextos onde a razão adulto-criança é baixa e os pares usualmente são os parceiros
interativos mais disponíveis, o que viabiliza e favorece maior possibilidade de olhar e compreender os aspectos
envolvidos nos encontros de bebês. Nesse sentido, inicialmente, será apresentado o trabalho da Doutoranda Marisa
von Dentz, cujo objetivo foi mapear e analisar interações de pares de bebês, com destaque para as diferenças entre as
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interações diádicas, em pequenos grupos e em agrupamentos maiores. O segundo estudo, da Doutoranda Natália
Meireles Santos da Costa, discute o desenvolvimento da exploração locomotora através da (co)regulação com o par em
contexto de creche, acompanhando diferentes momentos desde o ingresso até a aquisição da locomoção autônoma. E
o terceiro estudo, da Profa. Dra. Gabriella Garcia Moura, discute as interações de pares de bebês em uma instituição de
acolhimento, considerando a frequência destas interações; os recursos emocionais-comunicativos envolvidos; a
responsividade dos parceiros; e a organização do ambiente enquanto circunscritor. Todos os estudos foram
desenvolvidos junto ao Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil (CINDEDI) da
FFCLRP/USP, sob coordenação e orientação da Profa. Kátia de Souza Amorim. Como referencial teórico-metodológico
comum, foi utilizada a perspectiva histórico-cultural da Rede de Significações (RedSig). Os resultados permitirão
evidenciar diferentes formas de sociabilidade de bebês tanto em interações diádicas quanto em grupos. Nas atividades
com seus coetâneos, engajados nas ações mutuamente direcionadas e nas negociações de espaços e objetos, os bebês
criam, atribuem e (trans)formam significados. Participando ativamente dos contextos observados, os bebês
demonstraram coordenação da atenção-ação; engajamento conjunto e sincronizado envolvendo processos sensóriomotores e perceptivos intermodais; habilidades de imitação; e reconhecimento das intenções comunicativas dos outros
sociais. Em relação aos cuidadores-educadores, observou-se seu relevante papel mediador, pois ao estruturar um
ambiente seguro, acolhedor, protegido e, com zonas de movimento, possibilitam às crianças explorar conjuntamente,
deslocar-se e ter contato com o par, junto com o qual desenvolve diversas habilidades e competências, além de
construir seus conhecimentos, sua linguagem, cultura e a si próprio como sujeito. Portanto, a discussão conjunta destes
estudos fornece evidências das habilidades, potencialidades e formas de sociabilidades de bebês, além de contribuir
para a construção de práticas e projetos político-pedagógicos favorecedoras dessas experiências nestes contextos de
cuidado/educação coletiva.
Palavras-chave: bebês; interação de pares; desenvolvimento infantile
1º Trabalho
AGRUPAMENTOS DE PARES DE BEBÊS EM SEUS PROCESSOS INTERATIVOS
Katia de Souza Amorim (USP), Marisa von Dentz (USP)
As interações estabelecidas entre crianças, e as experiências decorrentes e seu papel constitutivo no desenvolvimento
infantil vêm sendo estudados desde longa data. No entanto, tais estudos têm enfocado centralmente crianças mais
velhas (três-quatro anos), particularmente a partir da sua participação na pré-escola e quando já adquiriram linguagem
verbal. Foco menor está dado em estudos das interações de pares de bebês e suas formas de agrupamento. Assim,
traçou-se o objetivo de analisar interações de pares de bebês a partir de suas experiências diádicas ou de groupness. A
abordagem histórico-cultural da Rede de Significações e a noção de interação como potencial de (co)regulação entre os
participantes de um campo orientaram a coleta e a análise de dados deste trabalho. Foi realizado estudo de caso
exploratório, de um bebê focal (Sofia, seis meses) em um ambiente de educação infantil coletiva do interior do Estado
de São Paulo. Os dados foram coletados através de videogravações e registros de observação e referem-se a seis
diferentes datas dos quatro primeiros meses de frequência do bebê na creche (do primeiro dia a quatro meses). Foi
realizado um mapeamento das videogravações e dos registros de observação de Sofia analisando-se as interações
ocorridas nos modos de agrupamento dos bebês. Resultados mostram ocorrência tanto de interações diádicas, como
de pequenos grupos (de três ou quatro bebês) como ainda grupos maiores (oito bebês ou mais). Inicialmente Sofia
manifestou um processo de socialização com momentos de compartilhamento, rejeições e manifestações de desprazer
com a aproximação de pares. Com as vivências no ambiente coletivo, passou a compartilhar objetos, trocar olhares e
emitir manifestações emocionais mais positivas. Por volta dos 8/9 meses de idade, quando Sofia já se deslocava, ela
passou a ter iniciativas nas interações no sentido de reter objetos para si, deslocar-se para se aproximar do outro bebê,
interessar-se por participar do manuseio de objetos, dentre outros. Este processo, no entanto, ocorreu
majoritariamente através de interações diádicas, o bebê apresentando maior facilidade para aceitar, estabelecer e dar
continuidade em interações que envolviam apenas um outro par de idade. As interações de Sofia com agrupamentos
que envolviam maior número de bebês (entre três e 15 crianças), de um modo geral, ocorreram através da mediação
direta das educadoras quando estas conduziram atividades coletivas. Nestas ocorrências, Sofia tinha atenção regulada
pelo conjunto de pares, acompanhando movimentos e expressões dos outros bebês, contudo, sem uma participação
ativa. Quando em interações diádicas Sofia passou a ter iniciativas, observaram-se algumas aproximações espontâneas
a agrupamentos menores de crianças, embora ainda nestes predominasse a regulação pelo olhar. Tais resultados
apontam para uma maior facilidade do bebê que ingressa na creche estabelecer interações com díades; e, com as
vivências naquele contexto, passar a compartilhar de atividades com pequenos grupos de crianças. Com as experiências,
as interações diádicas se complexificaram em termos de tramas e recursos; já as interações grupais contaram com uma
participação ainda mais distante baseada em observação do grupo. Tais constatações podem orientar a prática de
profissionais no planejamento e execução atividades pedagógicas favorecidas aos bebês neste período.
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2º Trabalho
EXPLORAÇÃO LOCOMOTORA DE BEBÊS EM CRECHE: UM OLHAR RELACIONAL A PARTIR DA (CO)REGULAÇÃO ENTRE
PARES
Katia de Souza Amorim (USP), Natalia Meireles Santos da Costa (USP)
Ao explorarem ativamente o espaço, bebês obtém informações sobre o ambiente/próprio corpo e, através de um
complexo aparato perceptual-motor, são capazes de (re)adequar suas ações a tais informações. Com o desenvolvimento
locomotor, a atividade exploratória passa a instrumentalizar novos e mais complexos processos perceptuais, motores e
psicossociais em bebês, como a busca ativa por proximidade do outro, o estabelecimento da ação conjunta com objetos,
etc. Tradicionalmente, tais elementos são pesquisados em interações adulto-bebê em ambientes de laboratório. Porém,
ao considerar a ecologia do bebê marcada por uma matriz sócio-histórica, entende-se que ambientes naturalísticos que
compõem o cotidiano de bebês também devam ser estudados. Assim, considerando crescente participação de bebês
em creches, mostra-se necessário o olhar atento à dinamicidade do processo exploratório considerando as
especificidades deste contexto – que inclui contato frequente com outros bebês, parceiros com habilidades locomotoras
mais semelhantes, potencializando possibilidades interativas diferenciadas em movimentos exploratórios. Buscando
apreender o desenvolvimento locomotor em uma perspectiva relacional, o presente trabalho discute a (co)regulação
entre bebês em situações de exploração (loco)motora na creche. Para tanto, conduziu-se estudo de caso qualitativo
longitudinal, baseado em abordagem histórico-cultural, na noção de interação de Carvalho et al (1996) e em perspectiva
ecológica gibsoniana. Por meio de vídeogravações, uma criança focal (Isabela) foi acompanhada em seu ingresso e
frequência por um ano, na creche. Recorte aqui é feito dos três meses iniciais, quando Isabela estava entre 6-9 meses
de idade. Episódios locomotores exploratórios em processos interativos com pares foram selecionados e discutidos
considerando: progressão postural, auto locomoção e / ou quedas, seguindo as ações do bebê em relação a interesses
diferenciados, considerando rotinas e affordances espaciais. A creche investigada permitia a livre circulação dos bebês
no chão (emborrachado), com brinquedos/objetos menores e maiores à disposição, o que permitia encontros
frequentes entre os bebês e uso livre de tais objetos. Já no primeiro dia, há ação do par desdobrando mudança postural
de Isabela e desfiando reorganização da mesma. Durante processo de aquisição do autodeslocamento, observou-se
ação conjunta com outras crianças através de objetos (compartilhamento ou disputa) desdobrando diferentes
estratégias de exploração, que eram facilitadas ou dificultadas pelo par. Com o estabelecimento do engatinhar,
observaram-se situações de exploração de equilíbrio corporal e imitação em tentativas de erguer-se de joelhos/de pé
apoiando-se concomitantemente com outro bebê no mesmo objeto. A análise aponta ao favorecimento dos encontros
entre pares a partir da organização espacial, reconhecendo-se as diferentes dinâmicas perceptuo-motoras interativas
com objetos pequenos e objetos grandes, especialmente aqueles que permitem o uso concomitante de vários bebês.
Ainda, a atenção triádica com objetos “animados” pelo movimento de pares desdobraram em maior engajamento,
desafiando a criança e exigindo movimentos mais complexos - precisão, velocidade, alternância - contribuindo para
novas/diversas realizações de exploração de auto mobilidade e apropriação do ambiente/outros/próprio corpo. Isso é
importante a ser considerado por estudos futuros, investigando o efeito que a convivência com outros bebês reflete
sobre o desenvolvimento locomotor, visto que ativamente promovem/limitam/facilitam/dificultam estratégias
exploratórias e são modelos de imitação e aprendizagem de habilidades mais complexas.
3º Trabalho
INTERAÇÕES DE PARES DE BEBÊS EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: REFLETINDO SOBRE A SOCIABILIDADE E
INTERSUBJETIVIDADE INFANTIL
Gabriella Garcia Moura (UFES), Katia de Souza Amorim (USP)
Deslocando o foco tão centrado da relação diádica adulto-criança, verifica-se que o amplo repertório de competências
emocionais, expressivas, sensório-perceptivas, gestuais e posturais dos bebês lhes permitem serem participantes ativos
nas interações. Nas suas diversas experiências interativas, inclusive nas interações com os pares de idade, os bebês
desenvolvem habilidades e competências; constroem e compartilham significados; e, demonstram padrões diferenciais
de recursos comunicativos e expressivos, com especificidades no desenvolvimento do engajamento social. Contudo,
estas interações bebê-bebê têm sido pouco estudadas e, quando são objeto de investigações, isto se dá mais
usualmente através da análise de contextos de creches. Porém, considerando que em serviços de acolhimento
institucional a razão adulto-criança também é baixa e os pares usualmente são os parceiros interativos mais disponíveis,
investigou-se como se dão as interações de bebês/bebês-crianças pequenas acolhidas, apreendendo: a frequência
destas interações; os recursos emocionais-comunicativos envolvidos; a responsividade dos parceiros; e, a organização
do ambiente enquanto circunscritor (tanto favorecendo, como dificultando suas ocorrências). Utilizando
vídeogravações semanais, por três meses, conduziu-se Estudo de Caso longitudinal, descritivo-exploratório, de
abordagem qualitativa, acompanhando três bebês-focais (entre 4 e 13 meses de idade) e seus pares interativos (bebês
entre 7 e 17 meses de idade), em uma instituição de acolhimento. Categorias como “orientação da atenção”,
“busca/manutenção de proximidade”, “trocas sociais” e “responsividade” foram quantificadas e comparadas com
interações bebê-cuidadores. Episódios interativos entre bebês também foram minuciosamente descritos. Verificou-se
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que, embora os bebês permaneceram grande parte do tempo em atividades individuais (sozinhos) e seus
comportamentos tenham sido mais frequentemente direcionados aos cuidadores, foram com os pares que mais
ocorreram trocas sociais, atividades conjuntas e interações co-reguladas (com reciprocidade e compartilhamentos).
Demonstrando capacidade de compreender e compartilhar o estado emocional do outro, com respostas afetivas
ajustadas às suas expressões/estados emocionais, a responsividade dos pares envolveu comportamentos empáticos e
pró-sociais. Nesse sentido, discutiu-se aspectos psicossociais constituintes da sociabilidade e intersubjetividade infantil,
como: habilidades socioemocionais, sensibilidade aos sinais mútuos, sincronia, ações coordenadas cooperativas e
experiências de engajamento interpessoal. Por outro lado, a organização do espaço físico-social foi marcada por poucos
brinquedos disponíveis, além de portões, grades, berços, carrinhos e andadores, dificultando a aproximação, o contato
físico e as trocas e negociações entre as crianças. Assim, discutiu-se como o próprio arranjo espacial se constituía
entrave/promotor para maior ocorrência destas interações e o papel do adulto como promotor, mediador e agente
cultural (n)(d)este encontro. Em suma, e em consonância com a literatura atual sobre desenvolvimento na primeira
infância, observou-se que nas interações entre pares de bebês acolhidos operam processos atencionais e motivacionais
fundamentais para o desenvolvimento físico, social, cognitivo e afetivo dos bebês. Contudo, indica-se a necessidade de
novas investigações sobre indicadores interacionais no acolhimento de bebês, com atenção para a promoção de práticas
favorecedoras de amplas e variadas experiências entre os pares, em um ambiente desafiador, criativo e estimulante,
que viabilize a exploração.

MESA 19 - O BULLYING E OUTROS CONFLITOS INTERPESSOAIS NA ESCOLA: ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO E DE
PREVENÇÃO.
Proponente: Maria Teresa Ceron (UNOESC)
Eixo Temático: Violência, vulnerabilidade e políticas de proteção
Dentre os problemas do cotidiano escolar, os conflitos interpessoais, particularmente, o bullying constituem
preocupação e demandam encaminhamento. Enquanto pesquisadores, pais, professores que atuam na escola, somos
convidados a nos aproximar desse problema com o propósito de compreendê-lo e contribuir com o seu
encaminhamento. A escola é um lugar em que essas situações problema precisam ser observadas, diagnosticadas e
orientadas. Entretanto, “compreender” e “contribuir” implicam comprometimento de todos os envolvidos com o
contexto escolar, seja por meio da família e profissionais que atuam na escola, bem como de políticas públicas que
garantam a formação adequada dos profissionais, condições de planejamento e de trabalho docente. Atuar diante de
situações envolvendo conflitos interpessoais exige processos de reflexão, informação, formação e planejamento
permanente. Nesse sentido, essa mesa redonda objetiva analisar os conflitos interpessoais que ocorrem na escola,
particularmente, as situações de bullying e refletir a respeito de estratégias de enfrentamento e prevenção do
problema. A base empírica dessa mesa são três investigações de cunho exploratório e de natureza qualitativa, a saber:
a primeira delas, busca analisar a compreensão e formas de encaminhamento do bullying tendo como interlocutores
pais e professores de alunos do 9º ano do ensino fundamental de quatro escolas localizadas na região oeste de Santa
Catarina. A segunda, objetiva apontar as principais estratégias antibullying identificadas na literatura brasileira e
espanhola e descrever aspectos chave de experiências desenvolvidas em escolas nos dois países. A terceira, visa
descrever e analisar projetos de enfrentamento da violência e indisciplina escolar realizados em escolas públicas
brasileiras. Considerando os estudos realizados cabe algumas considerações em relação a estratégias de enfrentamento
e prevenção do problema bullying e de outros conflitos interpessoais na escola: o encaminhamento desse problema se
constitui um desafio e demanda de comprometimento dos membros da comunidade escolar: alunos, professores,
gestores, famílias; envolve a formação inicial e continuada dos diferentes agentes escolares; condições de trabalho
como tempos e espaços institucionalizados para pensar sobre a sua realidade, estudar, planejar, avaliar e desenvolver
as ações necessárias visando a mudança do cenário problema; profissionais efetivos e espaços institucionalizados na
sua carga horária para coordenação e desenvolvimento das ações; planejamento de projetos educativos voltados para
Educação em Valores pautados em práticas preventivas permeadas pela gestão democrática, pelo trabalho cooperativo
e valorização do protagonismo juvenil, garantindo um ambiente sócio moral cooperativo e o sentimento de
pertencimento à escola; adoção de práticas dialógicas, como as assembleias e a mediação de conflitos; construção
coletiva de regras de convivência embasadas em princípios de justiça; comprometimento da escola com a reorientação
de valores contrários à violência, à individualidade e à intolerância, de modo a contribuir para a formação de
personalidades éticas. As escolas precisam pensar sobre sua realidade e projetar ações condizentes de serem realizadas,
avaliá-las, modificá-las e aperfeiçoá-las e isso demanda tempo. Para se moverem nesse trabalho, os profissionais da
educação precisam considerar que os problemas de convivência, como a resolução de conflitos, o bullying escolar e
outras formas de violência, são problemas que precisam ser enfrentados.
Palavras-chave: conflitos interpessoais na escola; bullying; estratégias de enfrentamento e de prevenção.
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1º Trabalho
ESCOLA, PROFESSORES, FAMÍLIA E BULLYING: COMPREENSÃO E PROPOSIÇÕES DE ENCAMINHAMENTO EM RELAÇÃO
AO PROBLEMA.]
Carlos Alexandre Campos (UFSC), Maria Teresa Ceron Trevisol (Unoesc)
Problemas relacionados aos conflitos interpessoais na escola, como desavenças, indisciplina, bullying, entre outros,
demandam especial atenção não somente do contexto escolar e de seus profissionais, mas também dos pais dos alunos.
O objetivo deste trabalho é analisar a compreensão que professores e pais de alunos do 9º ano do ensino fundamental
possuem acerca do bullying e proposições de encaminhamento em relação ao problema. A base empírica deste texto é
uma investigação de cunho exploratório e de natureza qualitativa. A amostra foi composta por dezoito professores
dentre os trinta e nove que compõem o total de profissionais que atuam nas instituições pesquisadas, e cento e quatro
pais (ou responsáveis pelos alunos) dentre os cento e sessenta e oito convidados. A pesquisa foi realizada em quatro
escolas, sendo duas escolas da rede pública (uma municipal e uma estadual) e duas escolas da rede privada. A coleta de
dados se deu por meio de um questionário e a análise realizada por meio de uma ferramenta on line (Google Docs). Nos
dados analisados evidenciou-se que pais e professores compreendem o bullying como sendo situações onde há
discriminação, preconceito e humilhação; falta de educação e/ou respeito com o próximo; atos de violência física, verbal
e psicológica. Entretanto, analisa-se que tanto os pais quanto os professores demandam construir conhecimentos a
respeito do problema, visando melhores condições de análise e de resolução do mesmo. Fatores como a mídia, a
Internet e a cultura foram apontados como promotores do problema. Quanto aos encaminhamentos, tanto pais quanto
professores reconhecem a importância da família e do diálogo no enfrentamento do problema. A escola pode informar
e esclarecer os pais sobre o bullying, podendo elaborar, inclusive, ações de prevenção, identificação e enfrentamento
do problema em conjunto com estes. E, de outro lado, os pais suficientemente preparados e sensíveis à observação do
comportamento de seus filhos, particularmente quando esses revelam que algo não está bem, aproximar-se deles com
o intuito de compreender o que está acontecendo, e quando os comportamentos possuem relação com o contexto
escolar, buscar a instituição com o propósito de análise, discussão e encaminhamento do problema. Cabe, então, o
destaque de que a qualidade das relações entre os pais e a escola pode influir na forma como os pais respondem ao
bullying e como tecem uma possível parceria entre os contextos familiar e escolar. Os pais que não confiam na escola
costumam não a procurar para relatar as situações problema envolvendo seus filhos, enquanto os que percebem a
escola como um ambiente confiável, seguro e aberto, tendem a se envolver mais e a buscar ajuda dos professores ou
de outros representantes da escola. Faz-se necessário a continuidade de pesquisas tendo como foco a compreensão
que professores, pais e outros profissionais que atuam na escola possuem a respeito do problema, pois por meio da
verificação de sua compreensão pode-se delinear projetos de formação continuada que visem esclarecê-los e informálos sobre a temática bullying, de modo que este conhecimento os auxilie em seu cotidiano profissional e familiar.
2º Trabalho
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO BULLYING: APROXIMAÇÕES ENTRE PERSPECTIVAS TEÓRICAS E AÇÕES DAS ESCOLAS.
Loriane Trombini Frick (UFPR)
Crianças e adolescentes vivenciam inúmeras interações no ambiente escolar. Muitas destas são positivas e contribuem
para seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, social e moral. Outras, são negativas, pois referem-se a situações de
violência e que podem prejudicar a convivência e o desenvolvimento saudável dos indivíduos, nos diferentes aspectos.
Dentre tais situações de violência, está o bullying. Embora seja previsto em legislações nacionais o desenvolvimento de
diagnóstico, prevenção e contenção para este fenômeno nos espaços educacionais, a intervenção ainda é um desafio
para os agentes educacionais. Assim, esse trabalho tem por objetivo apontar as principais estratégias antibullying
identificadas na literatura brasileira e espanhola e descrever aspectos chave de experiências desenvolvidas em escolas
nos dois países. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de caráter qualitativo. Teve como procedimento
metodológico a pesquisa bibliográfica. Também foram realizadas visitas (5 na Espanha e 2 no Brasil) em escolas que
desenvolviam ações de prevenção ao bullying, usando o critério de seleção snowball sampling, pela qual um participante
indica outro. Durante as visitas, realizou-se entrevistas semiestruturadas com professores responsáveis pela convivência
nas escolas. A literatura analisada foi composta por teses, dissertações e artigos nos dois países (do Brasil: três teses,
17 dissertações e seis artigos; da Espanha: 21 artigos) e apontou para o desenvolvimento de estratégias de vários tipos
e diferentes alcances. As sugestões da literatura brasileira foram mais relacionadas ao desenvolvimento de ações de
informação, sensibilização e conscientização, criação de regras e à capacitação profissional. A literatura espanhola
versou em maior parte sobre o desenvolvimento de ações promotoras da melhora das relações interpessoais; do
desenvolvimento emocional e da autoestima; do ensino de valores sociomorais; da capacitação docente e das famílias.
As visitas as escolas nos dois países evidenciaram a possibilidade quanto ao desenvolvimento de ações de prevenção ao
fenômeno. Ao relatar sobre os principais problemas de convivência e as formas de enfrentamento adotadas pelas
escolas, os agentes escolares entrevistados nas visitas apontaram para alguns desafios comuns: necessidade de
formação inicial e continuada dos diferentes agentes escolares – alunos, professores, famílias, gestores e demais
membros da comunidade educativa; condições de trabalho como tempos e espaços institucionalizados para a avaliação,
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planejamento e desenvolvimento contínuo das ações; profissionais efetivos e espaços institucionalizados na sua carga
horária para a coordenação e desenvolvimento das ações. As visitas realizadas em algumas escolas espanholas
evidenciaram que projetos mais significativos que têm colhido frutos positivos, ao menos nestas instituições, ocorrem,
em parte, porque há profissionais que disponibilizam seu tempo extra e se movem para realizar estas ações, mesmo
com a sobrecarga de atividades que enfrentam. Outros, no entanto, encerraram o trabalho com a convivência em
função de pressão das instâncias administrativas para que se desse mais atenção a conteúdos escolares de disciplinas
específicas e por tais instâncias terem retirado o tempo instituído para essas ações das suas cargas horárias. Isso é
questão de política pública educacional. Não basta ter leis se não houver condições de trabalho para efetivação das
ações.
3º Trabalho
ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E INDISCIPLINA ESCOLAR: UMA ANÁLISE DAS INICIATIVAS BRASILEIRAS.
Juliana Aparecida Matias Zechi (UFMS), Maria Suzana S. Menin (UNESP)
Problemas de convivência em meio escolar, como a violência e a indisciplina, têm sido apontados como um dos maiores
obstáculos a prática docente, provocando uma busca por estratégias que possam melhorar a qualidade das relações
interpessoais estabelecidas nas escolas. Esta pesquisa, um estudo descritivo com abordagem qualitativa, teve como
objetivo descrever e analisar projetos de enfrentamento da violência e indisciplina escolar realizados em escolas
públicas brasileiras. O levantamento dos projetos foi realizado a partir de um banco de dados já disponível da pesquisa
“Projetos bem-sucedidos de educação moral: em busca de experiências brasileiras”, que aplicou questionário junto a
gestores e professores de escolas públicas de Ensino Fundamental e Médio de diversas regiões do Brasil, resultando na
identificação de 193 experiências sobre violência e indisciplina. Buscou-se examinar nesses projetos que relações
podem existir entre os temas, as finalidades, os métodos e os resultados dos projetos de Educação em Valores e o
enfrentamento da violência e da indisciplina escolar. Por fim, foram selecionadas três experiências que apresentaram
projetos positivos de prevenção da violência e da indisciplina para coleta de dados por meio de entrevistas com
professores e gestores. Para análise dos dados procedeu-se à Análise de Conteúdo. A análise dos 193 projetos revelou
dois fatores motivadores para o trabalho com Educação em valores nas escolas: os problemas de convivência marcados
pelo desrespeito e agressividade; e a percepção, pelos agentes escolares, da ocorrência de uma “perda” ou “crise” de
valores na sociedade e ausência da família enquanto instituição formadora. As ações escolares objetivam uma
convivência mais respeitosa entre alunos e entre estes e seus professores e a formação de valores considerados mais
relevantes e urgentes para a construção da identidade moral e ética discente. Entretanto, os métodos adotados nos
projetos nem sempre se constituem como meios democráticos pautados no respeito mútuo e na justiça. Também foi
verificado a ausência de formação docente para a realização dos projetos e uma carência de experiências que se
confirmem como projetos positivos. Por outro lado, os três projetos brasileiros descritos corroboram a conclusão de
que a Educação em valores pode ser um recurso frente à violência e à indisciplina, para tanto as ações escolares devem
ser pautadas em práticas preventivas permeadas pela gestão democrática, pelo trabalho cooperativo e valorização do
protagonismo juvenil, garantindo um ambiente sócio moral cooperativo e o sentimento de pertencimento à escola. As
experiências devem se originar de necessidades reais da escola; envolver todos os membros da comunidade escolar e
externa; adotar práticas dialógicas, como as assembleias e a mediação de conflitos; as regras de convivência devem ser
construídas coletivamente e embasadas em princípios de justiça; a escola deve se comprometer efetivamente com a
reorientação de valores contrários à violência, à individualidade e à intolerância, de modo a contribuir para a formação
de personalidades éticas. Ainda, é preciso investir na formação docente, como espaço para reflexão coletiva a respeito
das necessidades da instituição e momento de estudos que embasará a elaboração de soluções sistematizadas.

MESA 20 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM DIFERENTES CONTEXTOS DE
DESENVOLVIMENTO
Proponente: Quele de Souza Gomes (UFSC)
Eixo Temático: Medidas e avaliação psicológica no desenvolvimento humano
A avaliação de programas em psicologia refere-se à análise da qualidade de implementação e resultados de uma
proposta de intervenção com objetivos específicos. Entre os aspectos a serem observados na avaliação de programas
de intervenção, destacam-se: necessidades do público ao qual a intervenção se destina; avaliação da fundamentação
teórica do programa; estudos de viabilidade do programa; análise do processo de implementação da intervenção, o que
inclui verificar se os procedimentos planejados foram devidamente aplicados, se o público alvo da intervenção
participou das atividades propostas, bem como se, do ponto de vista dos participantes, as técnicas utilizadas foram
adequadas aos objetivos propostos pela intervenção e, por fim, verificação dos resultados/impactos do programa por
meio da avaliação das habilidades do público-alvo que foram aperfeiçoadas após a aplicação do programa. Apesar da
verificação dos efeitos da intervenção ser tão importante quanto a avaliação da implementação da mesma, no Brasil, a
maioria das investigações ainda tem como foco o estudo dos efeitos da intervenção sobre os comportamentos do
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público-alvo. Isso se deve, em parte, ao desconhecimento dos profissionais sobre os pressupostos que norteiam a
avaliação de programas de intervenção, conforme os critérios propostos pela Associação Americana de Psicologia (APA),
bem como pela escassez de instrumentos para avaliação do processo de implementação de intervenções psicológicas.
Com o objetivo de evidenciar os desafios e possibilidades inerentes à avaliação de programas de intervenção psicológica
no Brasil, esta mesa redonda propõe uma discussão sobre instrumentos e estratégias que podem ser utilizadas em
pesquisas sobre eficácia e efetividade de programas de intervenção psicológica. Para isso, serão apresentados quatro
estudos. Quele de Souza Gomes, Natália Martins Dias e Mauro Luís Vieira demonstraram as evidências de validade de
conteúdo de um Protocolo para Avaliação da Qualidade de Implementação (PAQI) de programas de Treinamento de
Habilidades Sociais (THS) na infância. O PAQI é constituído por 44 itens, distribuídos em cinco dimensões: Fidelidade,
Desempenho do Facilitador, Percepção de dose recebida e Satisfação do participante. Helen Durgante e Débora
Dalbosco Dell’Aglio avaliaram os resultados (efeito e impacto) e o processo de implementação de um programa para
promoção de saúde de aposentados, fundamentado em perspectivas da Psicologia Positiva e da abordagem da Terapia
Cognitivo-Comportamental. Bruna Wendt e Débora Dalbosco Dell’Aglio investigaram a viabilidade do programa Cuida,
um programa em práticas educativas positivas para educadores sociais de instituições de acolhimento de crianças e
adolescentes, a partir dos seguintes critérios: Demanda, Aceitabilidade, Avaliação do moderador (Habilidades Sociais e
Integridade/fidelidade), Adesão, Satisfação com o programa e com o moderador, Compreensão/generalização dos
conteúdos e Implementação do programa. Por fim, Aline Cardoso Siqueira e Lucia de Albuquerque Williams adotaram
critérios, como duração da intervenção, capacitação, formação teórica e técnica do facilitador, custos de
implementação, avaliação de efetividade, complexidade do conteúdo da intervenção, indicadores de adesão e
aceitabilidade, para obter evidências de viabilidade do Programa ACT – Educando crianças em ambientes seguros com
educadores de um acolhimento no Sul do Brasil.
Palavras-chave: avaliação de programas; promoção de saúde; práticas educativas
1º Trabalho
PROTOCOLO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO DE
HABILIDADES SOCIAIS NA INFÂNCIA.
Quele de Souza Gomes (UFSC), Natália Martins Dias (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A implementação de programas de Treinamento de Habilidades Sociais (THS) tem se constituído como uma prática
frequente em diferentes contextos, tendo em vista que estes contribuem para a disseminação de novas tecnologias
com foco na promoção da qualidade de vida da população. No Brasil, a maioria dos estudos sobre a implementação de
programas de intervenção ainda privilegia a avaliação dos resultados/impacto, em detrimento da avaliação da qualidade
de implementação, o que dificulta o acúmulo de evidências sobre a eficácia e efetividade sobre programas de
intervenção psicológica. Isso ocorre, em grande parte, pela carência de instrumentos disponíveis para isso. A avaliação
da qualidade de implementação de programas de intervenção diz respeito ao número de sessões e horas de intervenção
(dosagem ou exposição ao programa), adaptação ou modificação das atividades do programa para atender às
necessidades e ou demandas culturais e adesão dos facilitadores do programa aos procedimentos e métodos indicados
no manual do programa (fidelidade), envolvimento dos participantes nas atividades, bem como atitudes e compreensão
dos coordenadores em relação a fundamentação teórica e experiência prévia com o programa (qualidade de processo).
Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo apresentar evidências de validade de conteúdo de um Protocolo para
Avaliação da Qualidade de Implementação (PAQI) de THS na infância. O PAQI é um questionário constituído por 32 itens,
distribuídos em quatro dimensões: Fidelidade, Desempenho do facilitador, Percepção de dose recebida e Satisfação do
participante. Participaram deste estudo, sete juízes especialistas em avaliação psicológica, que analisaram os itens do
protocolo, conforme os seguintes critérios: clareza, pertinência e relevância. Em relação a clareza e a simplicidade, a
Razão de Validade de Conteúdo (RVC) para 19 itens foi positiva e superior a 0,42. Isto indica que a maioria dos juízes
concordaram que os itens apresentavam expressões simples, coerentes e com uma única ideia. No que diz respeito a
pertinência, a RVC para 29 itens foi positiva e superior a 0,71. Nesse caso, esses itens foram considerados, pelos juízes,
como indispensáveis para a avaliação da qualidade de implementação do programa. Os itens 13, 14, 15 e 17 obtiveram
RVC negativa quanto a clareza e os itens 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 25 apresentaram RVC negativa quanto a
simplicidade, sendo necessário reformulá-los, conforme as sugestões dos juízes. A adesão as recomendações dos juízes
implicou na reorganização do protocolo, que passou a ter mais uma dimensão: Envolvimento dos participantes. Além
disso, foram criados dois itens para dimensão Fidelidade, cinco para dimensão Desempenho do facilitador, quatro para
dimensão Envolvimento do participante e um para dimensão Satisfação do participante. A versão final do PAQI é
constituída por 44 itens, distribuídos em cinco dimensões. Os itens das dimensões Fidelidade, Desempenho do
Facilitador e Envolvimento dos participantes respondidos por observadores devidamente treinados, e os itens das
dimensões Percepção de dose recebida e Satisfação respondidas pelo público-alvo da intervenção.
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2º Trabalho
ESTUDO DE VIABILIDADE DO PROGRAMA CUIDA: PROGRAMA EM PRÁTICAS EDUCATIVAS POSITIVAS PARA
EDUCADORES SOCIAIS DE INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO
Bruna Wendt (UFRGS), Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASALLE)
O contexto do acolhimento institucional brasileiro abriga, atualmente, mais de 47 mil crianças e adolescentes em
medida de proteção. Neste contexto, o educador social configura-se como a principal referência protetiva e afetiva dos
acolhidos, responsabilizando-se, portanto, não apenas pelas suas necessidades básicas, mas também pelos cuidados
emocionais e psicológicos, ainda que os vínculos estabelecidos sejam passageiros. A importância deste profissional e de
suas práticas gera, para a instituição de acolhimento, a demanda de cuidá-lo e instrumentalizá-lo continuamente para
lidar com as complexidades que se apresentam. Estudos vêm apontando para a necessidade de implementação de uma
política de recursos humanos que envolva capacitação permanente, incentivos e valorização destes profissionais. Deste
modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade do programa Cuida, um programa em práticas educativas
positivas para educadores sociais de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes, a partir dos seguintes
critérios: Demanda, Aceitabilidade, Avaliação do moderador (Habilidades Sociais e Integridade/fidelidade), Adesão,
Satisfação com o programa e com o moderador, Compreensão/generalização dos conteúdos e Implementação do
programa. O Programa ampara-se teoricamente na Parentalidade Positiva e busca suporte metodológico na
Metodologia Experiencial, buscando valorizar o conhecimento e as vivências dos educadores sociais. O Programa Cuida
divide-se em oito encontros grupais semanais, de duas horas em cada sessão, totalizando 16 horas. Procura-se trabalhar
de forma expositiva e vivencial temáticas associadas ao desenvolvimento de práticas educativas positivas, como (1)
Regulação Emocional; (2) Comunicação Assertiva; (3) Estratégias de Resolução de Conflitos; (4) Cuidado de si.
Participaram do estudo de viabilidade 12 educadores sociais da rede estadual de acolhimento de Porto Alegre/RS/Brasil
(M=11; H=1). Os instrumentos utilizados foram: (1) Ficha de Avaliação dos Observadores; (2) Medida de Avaliação do
Programa e (3) Diário de campo do moderador. Observou-se que a demanda para participação não foi alta (n=23),
embora a maioria dos educadores sociais selecionados para o estudo tenha concluído o Programa, evidenciando a
aceitabilidade dos participantes (16 iniciaram, 12 finalizaram). A maioria dos participantes considerou-se “satisfeito” ou
“muito satisfeito” com o Programa e com o moderador. Foram propostas alterações estruturais, quanto ao conteúdo e
às atividades dos encontros, assim como a retirada ou modificação de itens das fichas de avaliação dos observadores e
dos participantes. Também foram repensados aspectos referentes à divulgação do Programa para que um maior
número de profissionais seja acessado e a demanda pelo Programa possa ser ampliada. Os resultados satisfatórios no
estudo de viabilidade permitem dar continuidade à proposta do Programa Cuida com estudo de eficácia. Destaca-se a
importância do desenvolvimento e avaliação de intervenções no contexto institucional, a partir de parâmetros
científicos, a fim de possibilitar a multiplicação de práticas exitosas, levando-se em consideração especificidades de cada
contexto e de cada indivíduo.
3º Trabalho
ENSAIO DE EFICÁCIA DO PROGRAMA VEM SER. PROGRAMA DE PSICOLOGIA POSITIVA PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE
DE APOSENTADOS
Helen Bedinoto Durgante (UNIFESP), Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASALLE)
Programas para promoção de saúde de aposentados, com base na psicologia positiva para a fortalecimento de fatores
protetivos (forças/virtudes) e promover o envelhecimento ativo e positivo, ainda são escassos no Brasil. Além disso,
observa-se carência na literatura nacional sobre critérios sistemáticos para avaliação de intervenções psicológicas, o
que dificulta ainda mais a constatação de efeitos e necessidades de ajustes destas práticas. O objetivo deste estudo foi
avaliar resultados (efeito e impacto) e processo de um programa para promoção de saúde de aposentados,
fundamentado em perspectivas da Psicologia Positiva e a abordagem da Terapia Cognitivo-Comportamental. O
programa está composto por seis sessões com periodicidade semanal (2 horas cada), mais tarefas de casa, e temáticas
definidas para trabalhar as seguintes forças: Valores e autocuidado, otimismo, empatia, gratidão, perdão, e significado
de vida e trabalho. O delineamento foi longitudinal, quantitativo, com avaliações pré-pós e de seguimento (três meses
após o término do programa). Participaram do estudo 105 aposentados (feminino=85), idades entre 49-86 anos
(M=65,84; DP=7,28) da região metropolitana de Porto Alegre, RS, Brasil. Houve triangulação no processo de coleta e
fontes de dados. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Estresse Percebido-14 itens, Questionário de Saúde Geral12 itens, Escala de Resiliência, Escala de Satisfação com a Vida, Índice de Reatividade interpessoal, Teste de Orientação
para Vida Revisado-LOT-R e questionários de autorrelato. Análise multivariada de variância (MANOVA) e modelo de
Anova Fatorial Mista identificaram diferenças significativas para melhoras em otimismo, empatia e saúde geral
(sintomas de depressão e ansiedade) no grupo experimental, imediatamente após o término do programa, quando
comparado ao grupo controle. Os resultados permaneceram significativos para saúde geral três meses após o término
do programa. Quando comparado aos seus próprios resultados basais, o grupo experimental apresentou melhoras em
satisfação com a vida, resiliência, estresse percebido, e saúde geral após o programa, e satisfação com a vida e saúde
geral três meses após o programa. Os resultados são discutidos quanto à relevância deste modelo interventivo, bem
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como os critérios empregados para avaliação dos resultados para a promoção de saúde, envelhecimento ativo e positivo
em contexto nacional.
4º Trabalho
AVALIANDO A VIABILIDADE DO PROGRAMA ACT- EDUCANDO CRIANÇAS EM AMBIENTE SEGURO JUNTO A
EDUCADORES DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS
Aline Cardoso Siqueira (UFSM), Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams (UFSCAR)
Intervenções voltada a educadores e pais têm se multiplicado. O Programa ACT-Educando crianças em ambiente seguro,
criado pelo Associação Americana de Psicologia (APA), consiste em um programa de aperfeiçoamento de competências
parentais com nove encontros com ênfase na prevenção universal da violência contra crianças pequenas. Esse programa
parental é recomendado por instituições internacionais de proteção à infância e tem alcançado satisfatórios resultados
de efetividade. Um dos contextos de intenso interesse é o institucional, local que acolhe jovens que enfrentaram
ameaça ou violação dos seus direitos na família. Uma vez acolhidos, eles passam a ser cuidados por educadores sociais
ou mães/pais sociais, sendo a qualidade desse cuidado fundamental para o seu desenvolvimento. Estudos que avaliaram
intervenções voltadas para educadores de acolhimentos evidenciaram a necessidade de um amplo e cuidadoso
planejamento e até mesmo adaptações para que o programa cumpra seus objetivos. Nesse sentido, estudos de
viabilidade são necessários, fomentando o processo de mudança e maximizando os resultados de efetividade e eficácia.
Critérios de viabilidade contemplam aspectos como: o horário da intervenção, capacitação necessária do facilitador
para que o resultado seja alcançado, formação teórica e técnica requerida ao facilitador, custos do planejamento e da
implementação, avaliação de efetividade e duração dos efeitos, complexidade do conteúdo da intervenção, como
também se o conteúdo vai ao encontro das necessidades do público-alvo, taxa de desistência e adesão, entre outros.
Assim, este estudo objetivou investigar a viabilidade do Programa ACT com educadores de um acolhimento no Sul do
Brasil. Participaram do estudo 32 educadores sociais, com idades entre 22 e 55 anos, sendo a maioria mulheres. Para
avaliação da viabilidade do programa, foram utilizados o roteiro do planejamento da intervenção, diário de campo, os
critérios de viabilidade e questionário pós-intervenção. Os encontros foram ministrados por uma facilitadora com
certificação pela APA, tendo uma psicóloga como observadora. O diário de campo foi usado como ferramenta para
registro dos aspectos qualitativos. Entre os resultados preliminares sobre a viabilidade da intervenção, encontram-se:
facilitadora recebeu capacitação na intervenção e possuía qualificação prévia sobre violência e práticas educativas; os
dias e horários da intervenção foram acertados com a direção do acolhimento para que todos os educadores em folga
pudessem participar; os custos da realização da intervenção foram compartilhados entre a instituição de acolhimento,
a instituição de ensino superior da facilitadora e a própria facilitadora. Quanto ao conteúdo do programa, desafios foram
visualizados e a principal adaptação foi no sentido de apontar para a consequência da revitimização e da possibilidade
de superação da vivência de violência. O programa foi finalizado com 10 educadores, que estiveram em pelo menos
sete encontros. A alta taxa de desistência pode ser explicada pela alta frequência de atestados médicos, período de
férias, demissões ocorridas no período, como também pelos impasses que as reflexões promovem. Dessa forma,
conclui-se que o Programa ACT, como toda intervenção social, precisa de um amplo planejamento e análise do públicoalvo para que seus objetivos possam ser alcançados. Novos estudos sobre intervenções no contexto institucional devem
ser realizados no sentido de aprimorar a ferramenta.

MESA 21 - DESENVOLVIMENTO MORAL E AFETIVIDADE
Proponente: Betânia Alves Veiga Dell Agli (UNIFAE)
Eixo Temática: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
A moralidade tem sido estudada em diferentes perspectivas, contextos e faixa etária o que demonstra a amplitude
deste tema e sua pertinência ao desenvolvimento humano. Estudiosos da psicologia moral têm preconizado que na
ação moral está presente tanto os aspectos cognitivos como afetivos, sendo ambos indissociáveis os quais passam por
um processo de construção. Tal construção envolve as interações sociais que, por sua vez, está na dependência de como
as ser humano regula suas emoções. As representações de si consistem em um conjunto de imagens que o sujeito
constrói sobre si mesmo e envolve aspectos afetivos, cognitivos e sociais. No entanto, estas dimensões são complexas
e dificilmente são estudadas em conjunto. A presente mesa redonda apresenta três pesquisas brasileiras que abordam
a moralidade e a afetividade (emoções e representações de si) estudadas em diferentes contextos e faixa de idade. A
primeira pesquisa de autoria de Betânia Alves Veiga Dell’ Agli, intitula-se Regulação emocional em pré-escolares. A
segunda pesquisa de autoria de Jackeline Maria de Souza e Luciana Maria Caetano apresenta as relações entre
desenvolvimento moral e influências sociais: pais, pares e professores influenciam na opinião dos adolescentes sobre a
exclusão? A terceira participação dessa mesa é de Priscila Bonato Galhardo e de Luciana Maria Caetano com a pesquisa
que apresenta o desenvolvimento moral no mundo do trabalho: representação de si e critérios de julgamento.
Pretende-se discutir as contribuições destes estudos para o desenvolvimento moral e suas relações com a afetividade.
Palavras-chave: regulação emocional; exclusão; representações de si.
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1º Trabalho
REGULAÇÃO EMOCIONAL EM PRÉ-ESCOLARES
Betânia Alves Veiga Dell Agli (UNIFAE), Mayane Silva Santos Barreto Gentil (UNICAMP)
As emoções são consideradas com tendo um seu papel funcional e adaptativo em nossas experiências morais.
Compreender as emoções envolve amplas habilidades sócio-cognitivas de reconhecer as emoções, compreender as
respostas emocionais do outro, compreender relação causal e estratégias de regulação. Regular as emoções prediz bom
desempenho nos relacionamentos interpessoais das crianças. O objetivo do estudo foi avaliar a regulação emocional
em crianças pré-escolares. Participaram do estudo 35 crianças, típicas, com idade média de 5,4 anos, da educação
infantil de uma escola do município de Campinas/SP. Com as crianças foi utilizada a Escala de Auto-relato de Regulação
Emocional. Com as mães a ficha de dados sócio-demográficos e Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ). Os
resultados não evidenciaram correlação significativa entre Escala de Auto-relato de Regulação Emocional em relação a
sexo, estado civil e profissão das mães. No SDQ o resultado obtido foi classificado como normal, sem prejuízo nas
capacidades avaliadas, porém apesar de não ter significância estatística, problema com colegas apareceu como limítrofe
(n = 9). Foi encontrada diferença significante em hiperatividade, em relação ao sexo, sendo que meninos apresentaram
maiores médias, com tamanho de efeito moderado. Hiperatividade também apresentou correlação estatisticamente
leve (r = 0.333; p = 0.051) em relação à idade: as crianças mais novas apresentaram maiores problemas. Os resultados
revelaram correlação positiva estatisticamente moderada e significativa entre a variável idade da mãe e problemas de
conduta (r = 437; p = 0.009) no teste V de Cramer. Para correlação entre a Escala de Auto-relato de Regulação Emocional
e o Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) utilizamos a correlação de Pearson. Foi evidenciado uma
correlação estatisticamente moderada e significativa para regulação de agitação, medo e tristeza com relação à
regulação emocional (r = 0.518; p = 0.001), (r = 0.477; p = 0.004) e (r = 0.589; p = <.001) enquanto que para a regulação
da raiva em relação à regulação emocional a correlação foi forte e significante (r = 0.819; p = <.001). Na avaliação dos
itens de comportamento em relação à regulação das emoções, foi demonstrado correlação negativa de intensidade
moderada entre regulação de tristeza com sintomas emocionais (r = -0.308; p = 0.072). Para os demais itens a correlação
foi de fraca intensidade, contudo os dados evidenciaram correlação negativa entre regulação da raiva e problemas de
conduta (r = -0.039; p = 0.826), comportamento pró-social (r = -0.073; p = 0.676) e suplemento de impacto (r = -0.213;
p = 0.219), entre regulação da agitação e hiperatividade (r = -0.021; p = 0.904), entre regulação da tristeza e problemas
de conduta (r = -0.257; p = 0.136), hiperatividade (r = -0.072; p = 0.681), problemas com colegas (r = -0.295; p = 0.086)
e suplemento de impacto (r = -0.213; p = 0.218). As contribuições do estudo apontaram boa gestão emocional já na préescola (M = 65.4), entretanto evidencia-se que esta regulação ainda está em desenvolvimento e que possui influência
sobre questões comportamentais.
2º Trabalho
DESENVOLVIMENTO MORAL E INFLUÊNCIAS SOCIAIS: PAIS, PARES E PROFESSORES INFLUENCIAM NA OPINIÃO DOS
ADOLESCENTES SOBRE A EXCLUSÃO?
Jackeline Maria de Souza (USP), Luciana Maria Caetano (IP/USP)
Esse trabalho tem como base a Teoria do Domínio Social e parte da concepção de que o contexto social e as interações
estabelecidas pelos sujeitos possuem um importante papel no desenvolvimento moral. Porém, mesmo com essas
considerações, os estudos que demonstram a influência dos diferentes atores nos cenários de exclusão ainda são
reduzidos. Nessa proposta, esse estudo busca responder ao seguinte problema de pesquisa: as mensagens emitidas por
pais, professores e amigos têm relação com os julgamentos que os adolescentes fazem acerca da exclusão de pessoas
homossexuais? Para responder a esse problema de pesquisa, a amostra deste estudo foi composta por 643 sujeitos.
Destes, 45% eram moradores da cidade de Petrolina – PE e 55% de São Paulo – SP; 56% do sexo feminino, e idades entre
12 e 18 anos (M = 14,6; DP = 1,86). Os dados foram coletados em escolas públicas. Os questionários foram respondidos
individualmente em formato autoadministrado e analisados quantitativamente. O conteúdo que ressalta a igualdade
entre homossexuais e heterossexuais é mencionado nos relacionamentos com pares (72%) e professores (81%), sendo
menos frequente entre os pais (38% nunca observaram esse discurso emitido pelos pais). Os participantes também
foram questionados sobre a percepção de mensagens com afetos negativos em relação a homossexuais. Nessa amostra,
esse tipo de conteúdo se fez mais presente nas relações entre os amigos (71%). Entre os pais e professores esse número
foi de 44% e 20%, respectivamente. Para verificar a influência dessas mensagens no julgamento dos adolescentes foi
realizado o teste de correlação de Spearman entre as frequências de percepção dessas mensagens e os níveis de
concordância com as sentenças que afirmam ser errado ou certo excluir uma pessoa homossexual. Os dados dessas
correlações demonstraram que quanto mais frequentemente se tem acesso às mensagens que ressaltam a igualdade
entre pessoas heterossexuais e homossexuais, sejam elas emitidas por pais, pares ou professores, mais o adolescente
tende a concordar que é errado excluir uma pessoa homossexual por motivos morais, convencionais e pessoais; e
tendem a concordar menos com justificativas que ressaltem ser certo excluir. Quando a mensagem em questão envolve
afetos negativos, observa-se uma menor relação entre a frequência de acesso dessas mensagens e os níveis de
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concordância dos adolescentes em relação às justificativas de que é certo ou errado excluir uma pessoa homossexual.
Essa relação foi ausente quando estas mensagens são emitidas pelos pais e pouco relevante quando emitidas pelos
professores. Quando essa mesma mensagem é emitida por um amigo, possui relação significativa com todos os
julgamentos. Diante desses resultados, esse estudo conclui que os pares são os que mais exercem influência no
julgamento dos adolescentes, tanto quando emitem mensagens positivas ou negativas. Em contrapartida, os
professores são os principais agentes na disseminação de mensagens de igualdade, contudo, são os que apresentam
menor influência sobre os julgamentos adolescentes quando emitem esse tipo de mensagem. Os pais pouco abordam
a temática da exclusão e sua influência foi percebida apenas quando estes emitem mensagens de igualdade.
3º Trabalho
DESENVOLVIMENTO MORAL NO MUNDO DO TRABALHO: REPRESENTAÇÕES DE SI E CRITÉRIOS DE JULGAMENTOS
Priscila Bonato Galhardo (USP)
O mundo do trabalho contemporâneo tem sido marcado pelo mercado competitivo e pela cultura da urgência. O gestor
é engajado com os objetivos da empresa e mantém sempre um bom relacionamento interpessoal. Contudo, para que
se tenha um sistema integrado em busca da rentabilidade, muitos gestores tendem a mobilizar seus valores, seus
julgamentos e sua construção social em torno do objetivo da empresa. Nessa perspectiva, propõem-se reflexões acerca
de como os gestores tem coordenado seus próprios valores e os valores organizacionais a partir de uma dimensão
moral. Como referenciais teóricos ao estudo da moralidade caminham-se por duas abordagens, a do professor Yves de
La Taille e a Teoria do Domínio Social. La Taille examina o conceito de “representações de si”, que corresponde às
interpretações que o indivíduo faz sobre si mesmo, pressupondo uma assimilação cognitiva e um investimento afetivo
que lhe atribui valor positivo ou negativo. A Teoria do Domínio Social investiga três domínios de conhecimento social
adquiridos pelo ser humano ao longo do seu desenvolvimento, são eles: domínio moral, referente aos conceitos de
bem-estar, direitos e justiça; domínio pessoal relacionado à privacidade e preferência individual, e domínio
convencional caracterizado pelas tradições e normas sociais. Esse trabalho teve como objetivo investigar se a presença
de valores morais nas representações de si dos gestores está associada com o aumento da escolha de juízos de domínio
moral. Averiguou-se a opinião de trinta gestores no ramo varejista, por meio de três instrumentos: ficha de
identificação, referente aos dados pessoais e profissionais; roteiro de entrevista, que identificou as “representações de
si” como pessoa e gestor, e questionário de dilemas morais, que verificou quais domínios estavam em evidência nos
julgamentos dos gestores. Para a análise de dados foi utilizada a análise de conteúdo e estatística descritiva. Quanto
aos resultados observou-se que: os gestores que apresentaram valores morais nas respostas sobre as representações
de si, com características como: honestidade, ética, compromisso com os outros e justiça, também apresentaram maior
número de respostas de domínio moral em seus julgamentos aos dilemas. Entretanto, observou-se que na dimensão
como gestor as respostas e julgamentos se aproximaram mais ao domínio convencional, isto é, ao que a empresa ou a
sociedade propõem como condutas.

MESA 22 - DIALOGISMO E INTERSUBJETIVIDADE EM EXPERIÊNCIAS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS
DIGITAIS
Proponente: Rossana Mary Fujarra Beraldo (UnB)
Eixo Temático: Tecnologia e Desenvolvimento Humano
No estudo do desenvolvimento humano, em experiências mediadas por tecnologias digitais, nos interessa compreender
em profundidade dinâmicas individuais e coletivas no desenvolvimento do self. As mudanças provocadas pelas
tecnologias digitais viabilizam novas concepções e percepções de tempo e espaço em cronotopos abertos, na
alternância entre sincronias e assincronias, alterando as funções de negociação de significados, tornando os espaços
híbridos. Tecnologias alternam os modos de atuação dos que colaboram, no interjogo de tensões inbetween e no
deslocamento de posicionamentos na intersubjetividade. A complexidade que envolve os estudos de desenvolvimento
como situado, dinâmico e multifacetado em vertentes culturalistas, nos levou a colaborar para a produção de avanços
metodológicos que nos possibilitassem utilizar também multimétodos. Nesta sessão, apresentaremos e discutiremos
os princípios que orientam propostas metodológicas qualitativas que orientam as análises com foco em dinâmicas de
intersubjetividade. Considerando que nos desenvolvemos a partir das relações que estabelecemos com o os outros e o
mundo, o processo de colaboração na atividade de produção de conhecimento está direcionado a estudos sobre a
processos interventivos; e constitui um território de análise de significativa importância para a compreensão dos
fenômenos experienciados, em suas fronteiras de contato nas relações Eu-Tu, tu és- eu sou, Eu-Isto, nas tensões entre
dialógico e monológico. As tecnologias assistivas constituem recurso que favorece possibilidades de interação e
comunicação para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Na ausência dos dispositivos da linguagem
verbal, conhecer e explorar outras possibilidades de se abrir para o contato e interação é um desafio para a pessoa com
TEA, os espaços lúdicos e mediados por dispositivos tecnológicos abrem uma gama de novas configurações e outras
formas de socialização. A produção de posicionamentos em transição, mediada pelas novas tecnologias, oportuniza o
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avanço no aprofundamento de análise acoplando à enunciação a ação como unidade de análise da atividade. Nesse
trânsito entre espaços on-line e off-line, as novas gerações mobilizam recursivamente valências emocionais em
múltiplos planos de temporalidade em processos de contextualização, reflexividade e atualização das experiências
pessoais. Em consonância, o valor do uso de web-fóruns na produção de escrita acadêmica na formação inicial de tem
indicado instauração de polifonias que possibilitam práticas democráticas que repercutem na profissionalização de
futuros professores. Nessa vertente, destaca-se a identidade docente em atividades em ambientes virtuais, produzida
dialogicamente em multiplanos, em tensões entre construções coletivas individuais de conhecimento; diferentes
posições eu outros; e, atuações direcionadas ao eu-estudante mundo-ambiente virtual. As intervenções colaborativas
favorecem mudanças na interação, a abertura para a construção do inédito e o estabelecimento de vínculo, em uma
lógica da instantaneidade de novos espaços de socialização que orienta o desenvolvimento do self e da identidade, por
meio de significados emergentes de si, os outros e o mundo em experiências de transição.
Palavras-chave: intersubjetividade, dialogismo, tecnologias digitais
1º Trabalho
IDENTIDADE JUVENIL E PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS EM CONTEXTOS ON-LINE / OFF-LINE
Fernanda Pimentel Faria de Miranda (UnB)
Nesta sessão, apresentamos as redes sociais como novo espaço de socialização e produção das identidades juvenis na
contemporaneidade, tendo por objetivo de analisar e discutir como os jovens se desenvolvem no trânsito por entre
espaços on-line e off-line, e considerando o interjogo das tensões, negociações de significados e deslocamento de
posições identitárias que emergem no encontro com o outro. A interconexão entre as pessoas, as nações e as diferentes
formas de produção cultural e econômica, potencializadas pela comunicação via internet, inauguram novas questões
sobre a mobilidade e o desenvolvimento humano ao consideramos o fluxo de relações que se estabelecem por entre
espaços on-line e off-line. Ao cruzar fronteiras os jovens enfrentam limites e possibilidades que orientam novas formas
de agir, pensar, posicionar-se e serem posicionados por meio dos significados e interpretações emergentes mobilizando
recursivamente valências emocionais e múltiplos planos de temporalidade em processos de contextualização,
reflexividade e atualização das vivências ou experiências de vida. A análise dialógico temática aplicada à narrativa da
história de vida e entrevista episódica no estudo de caso de uma jovem migrante durante a transição para o ensino
médio evidenciou diferentes funções das redes sociais no entrecruzar dos temas vida no campo e vida na cidade: (a)
ligação entre a casa no campo e a escola na cidade, (b) espaço ampliado da escola e das atividades de aprendizagem e
(c) lugar de encontro das relações de amizade e namoro, considerando quatro diferentes formas de estabelecer relações
interpessoais quando o interlocutor é uma pessoa do campo ou da cidade. Por essa perspectiva, entende-se que o
ciberespaço inaugura novas formas de socialização e processos de identificação por meio de linguagens multimodais
compostas por signos verbais, visuais e adutivos veiculados em imagens, vídeos, textos e sons os quais modificam as
formas tradicionais de conceber o espaço, o tempo, as relações, as fronteiras, o conhecimento, produzindo novas
realidades. A lógica da instantaneidade em novos espaços de socialização orienta o desenvolvimento do Self e da
identidade por meio de significados emergentes sobre si, os outros e o mundo em experiências de transição.
2º Trabalho
INTERVENÇÕES DIALÓGICAS E TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO: O PROJETO
ADACA
Priscila Pires Alves (UFF)
As tecnologias assistivas constituem importante recurso que favorece possibilidades de interação e comunicação para
pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). O autismo é uma disfunção global do desenvolvimento que
afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de estabelecer relacionamentos e de responder ao ambiente de modo
satisfatório. Compreender o que é próprio da pessoa com TEA, seus modos de expressão e comunicação, torna-se um
desafio paras as práticas e terapêuticas que vem sendo aplicadas atualmente. Nesse contexto, a acessibilidade digital
se revela como dispositivo para melhorar as condições de vida da pessoa. Ao ligar e desligar o computador, ao clicar o
mouse, ao abrir janelas ou interpretar ícones, a pessoa vai criando hipóteses cognitivas e realizando seu próprio
percurso de descobertas. Trabalhar com a pessoa com TEA, demanda a compreensão da importância das diferentes
formas possíveis de interação e comunicação. Na ausência dos dispositivos da linguagem verbal, modo de comunicação
hegemonicamente estabelecido pela nossa sociedade, conhecer e explorar outras possibilidades de se abrir para o
contato e interação é um desafio que a pessoa com TEA nos traz. Nesse sentido, a intervenção proposta pelo projeto
Ambientes Digitais de Aprendizagem para Criança Autista (ADACA) consiste no acolhimento da criança no espaço lúdico
para se compreender explorar as diferentes formas de expressão e comunicação possíveis para a criança e, na medida
em que o vínculo vai se constituindo aproximá-la do dispositivo tecnológico. O acompanhamento da criança inicia-se
com a chegada ao espaço lúdico até a interação com os jogos computacionais e o follow up de seus ganhos nesse
processo. A observação e registro do comportamento das crianças, permite compreender suas singularidades e
idiossincrasias, o que favorece a ampliação das possibilidades de vínculo e interação, bem como o trabalho com a
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tecnologia assistiva que precisa considerar os contextos singulares do usuário. O grande desafio do projeto está em
articular uma visão singular sobre o fenômeno autismo e a construção de uma proposta de trabalho que atenda as
especificidades reveladas por cada criança. Nesse contexto, encontramos na perspectiva dialógica um suporte para as
intervenções realizadas. Quando acreditamos na premissa de que as interações ocorridas entre pessoas suscitam trocas
dialógicas, o foco deve ser o que se passa na inter-relação vivida no entre. Nesse projeto, utilizamos a concepção
buberiana de diálogo. O diálogo consiste em uma existência fundamentada sobre relações interhumanas que provoca
no homem uma atitude de olhar o mundo em que ele está, bem como ao outro que vem ao seu encontro. O diálogo
autêntico indica o verdadeiro voltar-se-para-o-outro, o que implica considerar a pessoa com TEA como uma totalidade.
Abandona-se a ideia do modelo de déficit e considera-se a potência que cada ser tem em si de atualizar uma relação
com o mundo a partir do que se constitui seu caminho para interação e vínculo. Assim, as intervenções dialógicas
favorecem a interação, a abertura para a construção e estabelecimento do vínculo para aí então ofertar as possibilidades
que as tecnologias assistivas podem viabilizar para favorecer sua relação com o mundo.
3º Trabalho
O USO DE WEB-FÓRUNS POLÊMICOS NA PRODUÇÃO DE ESCRITA ACADÊMICA COLABORATIVA NAS LICENCIATURAS
Rossana Mary Fujarra Beraldo (UnB)
Nesta sessão, destaco o valor do uso de web-fóruns na produção de escrita acadêmica na formação inicial de
professores numa perspectiva dialógica e de desenvolvimento. Web-fóruns polêmicos visam engajar ontologicamente
os estudantes na atividade, deslocando-os de discussões focadas em pensamento teórico ou no material didático para
processos inovadores e de descoberta. A fim de minimizar o descompasso entre o uso massivo dos recursos multimodais
no cotidiano dos jovens e as práticas tradicionais nas universidades, passamos a usar diferentes tecnologias multimodais
nas Licenciaturas. O foco no aprimoramento das práticas polifônicas ancoradas – no mesmo objeto/tema – na
interdisciplinaridade entre as áreas do saber desencadeiam jogos entre informação conhecida e nova, favorecendo
conexões entre o conhecimento teórico e abstrato e o cotidiano, sob diversidade de pontos de vista na
intersubjetividade, promovendo práticas democráticas dialógicas e espaços de pensamento reflexivo e atuações que
repercutirão nas práticas profissionais dos futuros professores. Temos desenvolvido várias pesquisas nesta direção visto
o potencial dos recursos digitais e a necessidade de desenvolver novas metodologias de ensino que contemplem as
transformações tecnológicas. Neste estudo, buscamos identificar os posicionamentos do self na produção de escrita
acadêmica em um web-fórum, com a participação de 49 estudantes de graduação, entre 22 a 26 anos, de diferentes
áreas, o que favoreceu a intertextualidade sobre um mesmo objeto/tema. Optamos pela Grounded Theory e
multimétodos, com o aporte da psicologia do desenvolvimento e abordagem dialógica. A produção escrita foi analisada
pelo modo como a comunidade acumula, explora, argumenta, propõe novos questionamentos, inversões das formas
de pensar, aproximações e discordâncias que levam a produção colaborativa a um novo patamar crítico-reflexivo. Os
comentários foram relacionados a posições pessoais e argumentaram sobre posicionamento de colegas, utilizando: (a)
conhecimento experienciais, adquiridos anteriormente como alunos da educação básica e superior; e (b) como pessoas
no mundo, quando invocam a geração e suas práticas, relacionadas a conteúdos de aulas do curso e em suas áreas de
origem. Os argumentos inicialmente enfocaram uma das perguntas na discussão em posicionamentos a favor e contra,
tendo a polifonia sido formada pelos seguintes elementos discursivos que favoreceram a atualização de posições e
feixes de significados como: (a) impedir ↔ utilizar os gadgets em sala; (b) gadgets produzem problemas de atenção,
como a distração gerada por falta de incentivo e motivação das aulas tradicionais ↔ tecnologias motivam e promovem
a autonomia dos alunos; (c) professores são ancrônicos ↔ professores devem optar por usar ou não a tecnologia em
sala; (d) políticas públicas que oferecem ↔ não oferecem condições para o uso das tecnologias; (e) ensino centrado no
professor que deve regrar e punir estudantes ↔ ensino centrado nos alunos que não vão à escola somente para
obedecer ↔ ensino baseado no diálogo, no respeito mútuo e às regras, na produção de soluções para a escola e a
comunidade. As subcategorias que envolviam estratégias orientadas para objetivos alcançaram níveis mais profundos
de colaboração e, além disso, observou-se a transformação do objeto compartilhado e a sintonização de habilidades
reflexivas e metacognitivas ativando a produção de novidades e conhecimentos autorais.
4º Trabalho
ANÁLISES DE INTERAÇÕES VIRTUAIS MEDIADAS POR TECNOLOGIAS PARA PESQUISAS SOBRE IDENTIDADE DOCENTE
Danilo Nogueira Prata (UnB)
Apresento proposta para análise de interações virtuais em atividade de aprendizagem colaborativa com uso integrado
do UNICET, com cálculo das métricas de centralidade entre postagens (poder; influência), e da análise dialógicotemática, aplicada à produção de significados, para compreensão da produção identitária docente na formação inicial.
No caso investigado participaram 47 licenciados, realizaram cinco atividades, duas em fóruns do ambiente Moodle e
três num grupo de discussão criado no Facebook, em disciplina que relaciona Desenvolvimento e Aprendizagem. Os
dados de interação foram analisados por meio software UCINET e análise dialógico-temática, respectivamente,
identificando grafos das interações e os significados orientados ao processo de formação da identidade docente em
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cada atividade. Foram elaborados mapas de campos semióticos compostos a partir das posições eu-outro-mundo, com
a utilização do software XMIND que, submetidos a análise dialógico-temática evidenciaram atuações, interpretações,
posicionamentos e significados que orientaram as interações nas dinâmicas de produção identitária docente.
Encontramos que a identidade docente na realização de atividades em ambientes virtuais é produzida dialogicamente
em multiplanos, em tensões entre construções coletivas individuais de conhecimento; diferentes posições eu outros; e,
atuações direcionadas eu-estudante mundo-ambiente virtual. Os discursos foram organizados em processos de
negociação a partir da alternância entre posições, por enunciados que se apresentam em atos de identificação,
interpretações e atuações, qualificadas por nós como responsivas e/ou práticas, na relação entre significação e
atualização de práticas culturais e históricas, na tensão entre reflexividade e responsividade, variando conforme o
ambiente virtual e singularidades das atividades. Os resultados indicaram que o uso combinado das duas técnicas, com
apoio de softwares, possibilita avanços na compreensão das dinâmicas de interações virtuais, oportunizando a
identificação da alternância: (a) da centralidade do fluxo interacional ora no professor ora nos na negociação entre
estudantes, conforme a atividade; e (b) entre posições, que subjugam ao eu-outro no enredo do post. As métricas de
centralidade indicam influência e poder de um post, que combinadas com análise dialógico-temática mostram
argumentos que permeiam posicionamentos, temas e subtemas nas enunciações atuam como geradores de interação.

MESA 23 - ESTUDOS COM A POPULAÇÃO DE GAYS E LÉSBICAS: INSTRUMENTOS E INTERVENÇÕES
Proponente: Elder Cerqueira-Santos (UFS)
Eixo Temático: Gênero e sexualidade
A população de gays e lésbicas passa por especificidades no decorrer da vida que merecem atenção da psicologia do
desenvolvimento. A vivência do preconceito por parte deste grupo pode estar relacionada ao desempenho de tarefas
de forma desvantajosa, como a formação de laços socio-afetivos, a possibilidade de pensar a rede de proteção e a
constituição de contextos acolhedores. Estudos indicam que o preconceito vivenciado afeta a saúde mental, o equilíbrio
emocional e as relações sociais e familiares. No entanto, mais investigações são necessárias, especialmente no Brasil. O
desenvolvimento de instrumentos de investigação e estratégias de intervenção faz-se fundamental neste processo. A
proposta aqui apresentada tem como objetivo apresentar um debate sobre a necessidade de investimentos em
pesquisa na área de desenvolvimento para questões vivenciadas pela população de gays e lésbicas. São apresentados
três trabalhos. O primeiro estudo visa identificar instrumentos de avaliação e/ou estratégias metodológicas associados
à parentalidade lésbica e gay por meio de uma revisão sistemática da literatura nacional em Psicologia e áreas afins. O
segundo estudo apresenta as etapas de construção de um instrumento psicométrico específico para a população lésbica
e a descrição de suas evidências de validação. O terceiro estudo relata como o treinamento da interpretação de
emoções com redução do viés de atribuição negativo reflete na redução dos níveis de ansiedade em pessoas Lésbicas e
Gays que vivenciaram violência homofóbica. Discute-se a necessidade de pesquisas tanto teóricas quanto empíricas que
versem sobre estigma, preconceito contra a diversidade sexual e gênero no contexto brasileiro. Ressalta-se a
importância que um mapeamento das estratégias metodológicas e instrumentos de investigação no desenvolvimento
de lésbicas e gays e planejamento de avaliações acerca do nível de saúde individual e familiar, bem como de
intervenções mais sensíveis às reais demandas dessa população.
Homossexualidade; Parentalidade; Preconceito
1º Trabalho
INSTRUMENTOS E ESTRATÉGIAS DE INVESTIGAÇÃO NA PARENTALIDADE LÉSBICA E GAY: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA NACIONAL
Bruno de Brito Silva (UFRGS), Icaro Bonamigo Gaspodini (UNISINOS),
Adriana Wagner (UFRGS)
A literatura na área da Psicologia da família tem levantado considerações acerca das transformações da instituição
familiar, dando maior evidência, dentre outras configurações, às famílias constituídas por pais gays ou mães lésbicas.
Além disso, percebe-se um crescente corpo de pesquisas acadêmicas sobre aspectos como expectativas, percepções,
crenças, atitudes e transição para a parentalidade, sobre as principais formas de acesso (reprodução assistida, adoção
e coparentalidade), sobre a dinâmica e funcionamentos das relações pais/mães e filhos, assim como acerca das vivências
do preconceito e seus impactos na vida destas famílias. Este estudo busca identificar instrumentos de avaliação e/ou
estratégias metodológicas associados à parentalidade lésbica e gay por meio de uma revisão sistemática da literatura
nacional em Psicologia e áreas afins. As buscas foram realizadas nas bases de dados ERIC, PsycINFO, PUBMED/MEDLINE,
Science Direct, SciELO, SCOPUS e Web of Science, entre os anos de 2009 a 2019 nas línguas portuguesa, inglesa e
espanhola. Para nortear e sistematizar a execução da revisão seguiu-se as diretrizes enunciadas no protocolo PRISMA e
após a consideração dos critérios de inclusão e exclusão e utilização de um instrumento para avaliação da qualidade
metodológica foram identificados e analisados na íntegra 32 artigos. Os artigos, em sua maioria, estão no idioma
português, datados dos últimos cinco anos, na área da psicologia, de natureza empírica e qualitativa, com utilização de
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entrevistas semi-estruturadas ou questionários com escalas, com amostragem não probabilística por conveniência.
Identificou-se também estudos com foco em variáveis como estresse parental, estratégias de enfrentamento do
preconceito e discriminação, funcionamento e dinâmica familiar, com foco nas pessoas (pais gays, mães lésbicas e/ou
seus filhos) e os que incluem simultaneamente as variáveis e as pessoas. Discute-se a necessidade de pesquisas tanto
teóricas quanto empíricas que versem sobre estigma, preconceito contra a diversidade sexual e gênero a nível familiar
no contexto brasileiro. Além disso, os resultados explicitam a importância que um mapeamento das estratégias
metodológicas e instrumentos de investigação na parentalidade lésbica e gay tem a contribuir na preparação e
planejamento de avaliações acerca do nível de saúde familiar, bem como de intervenções mais sensíveis às reais
demandas dessas configurações familiares.
2º Trabalho
CONSTRUÇÃO E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE DA ESCALA DE SATISFAÇÃO CORPORAL E SATISFAÇÃO SEXUAL PARA
LÉSBICAS
Juliana Fernandes Eloi (ESTÁCIO), Elder Cerqueira-Santos (UFS),
Luciana Maria Maia Viana (UNIFOR)
Discutir propriedades psicométricas de ferramentas que avaliem a sexualidade humana se apresenta como fenômeno
complexo, devido a séries de posicionamentos muitas vezes ideológicos, políticos, e até fundamentalistas, que
dificultam ainda mais um criterioso posicionamento em relação aos estudos da sexualidade no Brasil. Neste sentido,
analisar e mensurar aspectos pertinentes à sexualidade exige uma maior articulação entre processos culturais,
psicológicos e sociais que perpassam a sexualidade, e neste trabalho em especifico a sexualidade de mulheres lésbicas.
Este estudo portanto, apresenta as etapas de construção de um instrumento psicométrico específico para a população
lésbica e a descrição de suas evidências de validação. Os dados quantitativos foram coletados na plataforma forms –
google online, com amostra de 1.231 mulheres lésbicas brasileiras com idade entre 15 e 67 anos (M = 27,87; DP = 9,10).
Mulheres de todos os estados brasileiros responderam à pesquisa, em que 24,4% (n =300) são de São Paulo; 16,7 (n =
205) do Ceará; 10,8 (n = 133) do Rio de Janeiro; 9,7 (n = 119) Minas Gerais e 7,9 (n = 97) do Rio Grande do Sul. Para a
construção e validação do instrumento foram realizadas 5 etapas: 1) Avaliação qualitativa dos instrumentos pelo grupo
focal com experts; 2) Avaliação dos instrumentos pelas informantes-chave; 3) Análise por juízes-pares; 4) Análise
Fatorial Exploratória (AFE) e 5) Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Os estudos qualitativos (estudos 1, 2 e 3) foram
organizados a partir da formação de um grupo focal com 8 experts (1), em seguida foram realizadas as entrevistas com
as informantes-chave (2), posteriormente foi realizado uma análise de juízes-pares (3). Os dados da AFE e da AFC foram
coletados via plataforma online e conduzidos no software Mplus versão 7.11. Os resultados descrevem a criação e as
evidências de validade da Escala de Satisfação Corporal e Satisfação Sexual – Lésbicas, escala tipo Likert de 0 a 6,
composta por 30 itens, e confiabilidade interna de 0,907. Conclui-se que este estudo possibilitou a construção de um
instrumento que investiga a sexualidade lésbica que não existia em contexto brasileiro, contemplou a participação da
voz das mulheres de múltiplas formas, como por exemplo, no grupo focal com experts, as entrevistas com as
informantes-chave e uma amostra que abrangeu todos os estados brasileiros. Ou seja, o percurso do estudo visibilizou
a expressão da sexualidade de mulheres lésbicas, e resultou no instrumento final - ESCSS-Lésbicas, que apresentou
suporte válido e fidedigno para a aplicação em mulheres lésbicas. Nesse sentido, considera-se que a saúde sexual da
mulher lésbica deve ser um fator importante a ser considerado nos sistemas nacionais de saúde, na formação de
profissionais e serviços que apresentem uma linguagem inclusiva. Para tanto, espera-se que os processos educacionais,
sociais e jurídicos ampliem suas redes de estudos acerca da corporeidade e diferentes expressões da sexualidade
humana, implicando diretamente na promoção da qualidade de vida biopsicossocial de lésbicas no Brasil.
3º Trabalho
EFEITOS DE INTERVENÇÃO EM RECONHECIMENTO DE EMOÇÕES PARA PESSOAS GAYS E LÉSBICAS ANSIOSAS
Elder Cerqueira-Santos (UFS), Arnaldo Ferreira Silva Júnior (UFS),
Sophia Helena Rito Lima (UFS), Edmilson Figueredo Dos Santos Neto (UFS),
Mozer de Miranda Ramos (UFS)
A hostilização vivenciada pela comunidade LG (Lésbicas e Gays) incide como fator influente na perpetuação de
transtornos psicológicos nesses indivíduos, com destaque para a ansiedade. Estudos demonstram que a ansiedade está
relacionada com uma falha na interpretação das expressões faciais das emoções, chamada de viés de atribuição
negativo. Tal interpretação é uma tarefa social fundamental para o estabelecimento e manutenção de relações
saudáveis. O objetivo do presente estudo é investigar como o treinamento da interpretação de emoções com redução
do viés de atribuição reflete na redução dos níveis de ansiedade em pessoas Lésbicas e Gays que vivenciaram violência
homofóbica. O estudo contou com 100 participantes (33 mulheres e 67 homens), todos declarados não heterossexuais
(gays, bissexuais ou lésbicas), os quais responderam um questionário sociodemográfico, uma escala de ansiedade
(OASIS) e um inventário de sexualidade e comportamentos sexuais. A amostra teve média de idade de 27,66 anos
(DP=7,02), majoritariamente composta por ateístas (29%), com ensino superior incompleto (42%) e com renda
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individual de média R$ 2446,19. Quarenta e cinco participantes passaram por uma intervenção para alteração do viés
de atribuição facial, formando o grupo experimental. Os outros participantes compuseram um grupo controle. Os
resultados corroboram a hipótese de que há uma redução do viés de atribuição após o indivíduo passar pelo processo
de intervenção categorizado pelo treinamento da observação de faces com expressões em diferentes sessões (t= 5,818;
p<0,001). Todavia, a ansiedade foi reduzida significativamente no grupo controle (t= 4,483; p<0,001) e no da intervenção
(t=6,794; p<0,001). Ou seja, não se constatou efeitos exclusivos da intervenção. Discute-se que a participação no estudo
e possibilidade de acolhimento para indivíduos LG que vivenciam violência já produz em si um efeito redutor da
ansiedade. No entanto, o viés de atribuição só foi reduzido no grupo experimental. Tal achado contraria a expectativa
de associação entre viés de atribuição de emoções faciais com níveis de ansiedade para a população de lésbicas e gays.

MESA 24 - INTERVENÇÕES PROMOTORAS DO DESENVOLVIMENTO SOCIOEMOCIONAL INFANTIL EM CONTEXTO
FAMILIAR E ESCOLAR
Proponente: Angela Helena Marin (UNISINOS)
Eixo Tematico: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
O desenvolvimento socioemocional se refere às vivências que os indivíduos apresentam em seu contexto histórico e
cultural, as quais envolvem sentimentos e emoções, caracterizando-o como um fenômeno com um propósito, sentido
e significado social. Nessa direção, os contextos de socialização são fundamentais e entre eles destacam-se a família e
a escola. Partindo desse pressuposto, a presente proposta de trabalho reuni quatro apresentações que se apoiam em
dados empíricos oriundos de intervenções clínicas com os pais de crianças da educação infantil ao ensino fundamental,
bem como de programas escolares de prevenção primária e pesquisa básica em comunidades, todos com o objetivo de
promover o desenvolvimento socioemocional infantil. As linhas teóricas são complementares e consistem na
aprendizagem socioemocional, teoria dos domínios sociais e práticas parentais positivas. São discutidas as principais
contribuições teóricas e práticas, assim como os aspectos desafiantes ou limitadores de cada proposta de intervenção,
destacando-se sugestões para pais/mães e professores/as que potencializem o desenvolvimento socioemocional de
crianças inseridas em diversos contextos.
Palavras-chave: desenvolvimento socioemocional; intervenção; infância
1º Trabalho
PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA PARA PROMOÇÃO DA PARENTALIDADE POSITIVA
Mauro Luís Vieira (UFSC)
As práticas parentais e a relação coparental destacam-se por sua relação com o desenvolvimento da criança no contexto
familiar. Nesse sentido, realizou-se um projeto de extensão com o propósito de promover o aprimoramento de
competências parentais que possibilitem práticas mais adequadas ao saudável desenvolvimento das crianças. Esse
objetivo foi alcançado por meio de um programa de intervenção psicológica para promoção da parentalidade positiva
ancorado em um grupo reflexivo para pais, mães e responsáveis. O programa foi desenvolvido em um Serviço de
Atenção Psicológica. Os grupos tiveram periodicidade semanal, com duração de uma hora e meia, e dez encontros,
totalizando um período de aproximadamente dois meses. Os pais e mães que se inscreverem para o grupo foram
convidados a participar da pesquisa "Parentalidade e desenvolvimento sócio-emocional infantil" e responderam aos
questionários antes do início do grupo e ao final dos dez encontros. Como parte metodológica dos encontros, há a
participação da equipe reflexiva que compartilha suas reflexões antes do término do tempo total do encontro. Em
seguida, os participantes do grupo refletem sobre o que fora comentado pela equipe. Por meio da análise dos resultados
(relato dos participantes) constatou-se que a participação no programa promoveu às famílias espaço para reflexão sobre
seu funcionamento familiar, auxiliou as famílias na conscientização de suas práticas e na percepção da necessidade de
alterar alguns dos seus comportamentos. Além disso, também contribuiu para percepção das mudanças no exercício da
parentalidade e avaliação dos pais como mais respeitadores da identidade e do tempo da criança.
2º Trabalho
PREVENÇÃO DE DESORDEM DE CONDUTA (EXTERNALIZAÇÃO E INTERNALIZAÇÃO) COM BASE NA DISCIPLINA
PARENTAL DE CRIANÇAS ENTRE 5 E 10 ANOS
Ebenezer A. de Oliveira (Malone University, EUA)
Em estudos norte-americanos, crianças latino-americanas apresentam maiores índices de Internalização do que seus
pares cáucasos, e na Pesquisa de Saúde Mental Mundial, os brasileiros aparecem no topo da lista em prevalência de
depressão entre países com renda baixa e média. Com base na teoria dos domínios sociais, de Oliveira e colaboradoras
do Rio e Fortaleza vêm explorando diferenças culturais em tolerância e expectativa de punição das crianças entre 5 e
10 anos em situações de transgressão moral e sócio-convencional, cujos dados revelam que os brasileiros são menos
tolerantes e esperam mais punição parental. Num outro estudo, a mesma equipe examina como o uso de diferentes
modalidades de disciplina aplicada a transgressões voluntárias e involuntárias se relacionam com comportamentos de
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Internalização e Externalização (e.g., agressão, delinquência). Crianças brasileiras discriminam melhor que as dos E.U.A.
entre as modalidades de disciplina parental, atribuindo mais alegria a transgressores disciplinados por Indução do que
por punição física ou castigo. Alegria atribuída à punição, por sua vez, se relaciona negativamente com
Depressão/Ansiedade e também Externalização (delinquência), o que corrobora a importância de se treinarem os pais
para adotarem essa forma de disciplina como prevenção da Internalização e Externalização. Outrossim, atribuições de
neutralidade se associam positivamente com agressão, sugerindo um padrão de agressividade a "sange frio". Como lidar
com essa neutralidade ou cinismo da criança? Com base nesses dados, sugestões práticas para a intervenção com os
pais serão apresentadas.
3º Trabalho
EFEITOS DO PROGRAMA DE PRÁTICAS DE SOCIALIZAÇÃO EMOCIONAL SOBRE OS PROBLEMAS INTERNALIZANTES NA
INFÂNCIA
Taiane Costa de Souza Lins (UNIFACS)
As práticas parentais de socialização das emoções negativas dos filhos podem ser variáveis importantes para a
compreensão dos problemas internalizantes na infância, especialmente aquelas que punem, negligenciam ou
minimizam as emoções da criança. Essas práticas parecem contribuir para a supressão da expressão emocional e com
isso, reduziriam as oportunidades para o aprendizado de estratégias de regulação emocional. Programas de intervenção
com foco nessas práticas podem ser uma estratégia importante para auxiliar os pais nessa tarefa, mas a literatura ainda
é limitada sobre a avaliação de programas com esse foco. Assim, este estudo avaliou os efeitos do Programa de Práticas
de Socialização Emocional (PPSE) sobre os problemas internalizantes de crianças e sobre as práticas maternas de
socialização emocional. O estudo encontra-se em andamento, mas até o momento, participaram 12 mães de crianças
entre três e oito anos com escores limítrofes ou clínicos para problemas internalizantes. As mães foram divididas em
dois grupos: intervenção e comparação. Os resultados preliminares não revelaram efeitos do PPSE sobre os problemas
internalizantes, mas no pós-teste o grupo intervenção apresentou frequência total de práticas não apoiadoras
significativamente mais baixa do que o grupo comparação. Inicialmente, são discutidas a necessidade de adaptações de
programas de intervenção realizados com famílias que apresentem indicadores de problemas de saúde mental, assim
como a adoção de diferentes estratégias de avaliação das variáveis de estudo.
4º Trabalho
DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO DE PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL INFANTIL
FUNDAMENTADA NA APRENDIZAGEM SOCIOEMOCIONAL
Angela Helena Marin (UNISINOS)
O contexto escolar é um espaço estratégico para o desenvolvimento de práticas de prevenção e promoção da saúde
por concentrar grande parte da população infanto-juvenil. Nele evidenciam-se indicadores de problemas emocionais e
de comportamento, que se associam a prejuízos no desempenho escolar, podendo acarretar consequências de ordem
clínica e social. Nesse sentido, desenvolveu-se uma ação de prevenção em saúde mental, fundamentada na perspectiva
da aprendizagem socioemocional. Ela se caracteriza como universal e é destinada aos alunos do ensino fundamental I,
sendo realizada na própria escola, com a condução de psicóloga treinada. Suas atividades estão distribuídas em cinco
encontros semanais, com duração de 45 minutos, que tem diferentes objetivos, a saber: expressão das emoções
(emoções básicas), compreensão das emoções (reconhecimento das emoções em mim e nos outros; emoção x
comportamento) e regulação das emoções (como lidar com as emoções). Recursos lúdicos e estratégias grupais são
utilizados para abordar cada objetivo. A avaliação da intervenção ocorrerá por meio de um delineamento quase
experimental com pré e pós-teste com grupo controle não equivalente. O número de participantes para cada um dos
grupos será definido conforme a realidade escolar e adesão das turmas/professores. Os instrumentos utilizados no pré
e pós-teste serão o Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes entre Seis e 18 Anos e o Inventário dos
Comportamentos de Crianças e Adolescentes - Relatório para Professores, além do Teste de Desempenho Escolar. As
avaliações realizadas no pré e pós-teste serão analisadas intra e intergrupos (experimental e comparação), verificando
se a intervenção produzirá alguma mudança quanto ao desenvolvimento socioemocional das crianças e,
consequentemente, no seu desempenho escolar. Resultados preliminares derivados de um estudo piloto indicaram que
o rendimento escolar está relacionado às competências socioemocionais. As análises serão ampliadas com a realização
de novas coletas de dados.
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MESA 25 - COGNIÇÕES PARENTAIS: CRENÇAS E METAS DE SOCIALIZAÇÃO DA EMOÇÃO DE PAIS E MÃES EM
CONTEXTOS RURAIS E URBANOS.
Proponente: Bianca Reis Fonseca (UFPA)
Eixo Temática: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
A socialização da emoção inclui a aquisição de crenças, objetivos e valores dos pais sobre a experiência, expressão e
regulação das emoções, transmitidos por meio de processos socioculturais e individuais que envolvem principalmente
a família, mas também outros ambientes de socialização. Nas últimas décadas, estudos que envolvem este conjunto de
convicções que repercutem no desenvolvimento socio cognitivo e emocional, assim como no desenvolvimento de um
self mais autônomo ou mais interdependente, ganhou maior destaque no campo acadêmico-científico. Nesta
perspectiva, admite-se que mães e pais exercem papel de grande relevância no processo de desenvolvimento emocional
da criança, e que cognições parentais representadas pelo que almejam para seus filhos, pela forma como atuam em
relação às emoções das crianças e o que pensam sobre o que diz respeito às relações humanas, afetam a sua capacidade
de expressar e regular as emoções. A partir das questões que se colocam e com base nos princípios teóricos norteadores
de estudos dessas temáticas, esta mesa tem como objetivo discutir aspectos da parentalidade e seus impactos no
desenvolvimento emocional infantil, abordando as crenças parentais e as metas de socialização voltadas para as
emoções, considerando o contexto no qual os indivíduos estão inseridos. Serão realizadas três apresentações com
resultados de pesquisas em contextos rural e urbano. Na primeira, Bianca Reis Fonseca, João Victor Medeiros da Silva
Reis e Lília Iêda Chaves Cavalcante irão relatar um pesquisa que buscou investigar as metas de socialização que
expressam expectativas e objetivos relacionados ao desenvolvimento emocional da criança por 32 pais (mães e pais)
residentes nas vilas agrícolas no distrito de Apeú, no município de Castanhal-PA. Na segunda, Ana Beatriz de Mota e
Souza, Deise Maria Leal Fernandes Mendes e Stella Rabello Kappler apresentarão resultados de uma pesquisa que
buscou examinar, dentre outros aspectos, crenças relacionadas à competência emocional de 25 mães de crianças de
quatro a cinco anos de idade, residentes nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Na terceira apresentação, Deira
Jiménez-Balam e Lília Iêda Chaves Cavalcante apresentarão resultados preliminares de uma pesquisa que buscou
estudar as metas de socialização das emoções em indígenas Mayas do sudeste do México. Em conjunto, as experiências
descritas traçarão um panorama que apoia a importância da compreensão das crenças e metas de socialização da
emoção de pais e mães, em contextos caracterizados como rurais ou urbanos, na compreensão de processos de
desenvolvimento.
Palavras-chave: crenças; metas de socialização da emoção; desenvolvimento infantil.
1º Trabalho
METAS DE SOCIALIZAÇÃO DA EMOÇÃO DE PAIS E MÃES RESIDENTES NO AMBIENTE RURAL
Bianca Reis Fonseca (UFPA), Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA),
João Victor Medeiros da Silva Reis (UFPA)
As metas de socialização da emoção referem-se a valores e ideias que os pais possuem sobre as emoções, que se
concretizam em práticas e estratégias de socialização ao longo do desenvolvimento do filho. As metas de socialização
como objetivos que o pai e/ou a mãe estabelecem em termos do desenvolvimento emocional e da promoção da
autoestima dos seus filhos, baseiam-se no contexto e na cultura em que vivem. Nessa perspectiva, o estudo tomou
como parâmetro o Modelo Ecocultural de Desenvolvimento, pois este considera a diversidade psicológica humana como
produto de adaptações dos indivíduos e dos grupos aos diferentes contextos. Este modelo ressalta ainda que tais
adaptações seriam influenciadas basicamente por condições ecológicas e sociopolíticas, como por exemplo, o sistema
econômico e a escolaridade formal. Tomando como base este percurso teórico, o estudo buscou investigar as metas de
socialização que expressam expectativas e objetivos relacionados ao desenvolvimento emocional da criança por 32 pais
(mães e pais) residentes nas vilas agrícolas no distrito de Apeú, no município de Castanhal-PA. Para a coleta dos dados,
foram utilizados os seguintes instrumentos: Formulário de Identificação dos Participantes (FIP), Formulário de Dados
Sociodemográficos (FDSD) e Questionário de Metas de Socialização da Emoção (QMSE). Empregou-se a análise temática
categorial para o tratamento dos dados do questionário. As frequências de respostas dos participantes para cada
categoria e os dados sociodemográficos foram analisados de maneira descritiva. Em termos de caracterização
sociodemográfica, constatou-se que a idade dos genitores participantes variou entre 17 e 48 anos (M = 29,25 anos, dp
= 8) e a média do número de filhos foi de 1,7 (dp = 0,9). No que corresponde à escolaridade, verificou-se que a maioria
possuía ensino médio (68,7%). Quanto aos resultados referentes às metas de socialização emocional, buscou-se
identificar as características emocionais que os pais desejam para o futuro dos filhos, as condições necessárias para o
desenvolvimento das características mencionadas e o papel da atuação parental no desenvolvimento delas. Constatouse que a maioria dos genitores mencionou metas relacionadas à automaximização (27%) e a expectativas sociais (24%).
Tais resultados sugerem que os pais, no meio rural, tendem a transmitir com mais intensidade certas emoções, como
por exemplo, felicidade, amabilidade e afetividade ao próximo; além de auxiliar na compreensão das experiências
emocionais vivenciadas pela criança. Nessa lógica, constata-se que as etnoteorias parentais prototípicas do contexto
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rural influenciam as mães e os pais na definição das metas de socialização da emoção, sendo necessário, por esta razão,
novos estudos que possam captar suas permanências e mudanças.
2º Trabalho
CRENÇAS MATERNAS SOBRE COMPETÊNCIA EMOCIONAL NO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL INFANTIL
Ana Beatriz de Mota e Souza (UERJ), Deise Maria Leal Fernandes Mendes (UERJ),
Stella Rabello Kappler (UERJ)
O desenvolvimento humano é um processo que emerge das relações complexas estabelecidas entre o indivíduo e o
ambiente do qual faz parte. No início da ontogênese, dentre essas interações, aquelas que ocorrem com os cuidadores
primários, em geral os pais, são apontadas como tendo grande relevância, pois o ser humano tem o mais longo período
de imaturidade no estágio inicial da vida e depende dos adultos para sobreviver. O modelo teórico de nicho de
desenvolvimento traz uma contribuição valorosa para uma melhor compreensão acerca dos vários componentes do
ambiente no qual a criança se desenvolve, especialmente através de um de seus subsistemas: a psicologia dos
cuidadores, que engloba crenças e valores dos pais sobre como criar e educar os seus filhos. O estudo das crenças
parentais sobre a emoção torna-se um tema basilar, sobretudo pela relação que mantém com as estratégias de
socialização das emoções empregadas pelos pais. Com o interesse de aprofundar questões relativas a essa discussão,
este estudo se propôs a examinar, dentre outros aspectos, crenças maternas relacionadas à competência emocional de
seus filhos. Participaram deste estudo 25 mães de crianças de quatro a cinco anos de idade. Os contatos com os
participantes foram realizados em escolas da rede privada nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Foram aplicados às
mães os formulários de identificação e de dados sociodemográficos, e realizada uma entrevista estruturada, com cinco
questões abertas, buscando investigar o que elas pensavam acerca de capacidades emocionais em crianças e sobre seu
papel no desenvolvimento emocional dos filhos. A análise de dados contemplou análises quantitativas e qualitativas.
No tocante à entrevista com as mães, foi realizada análise de conteúdo temático-categorial das respostas fornecidas às
perguntas, das quais foram extraídas categorias. Em seguida, foram calculadas as frequências correspondentes a cada
categoria estabelecida, e implementados testes quantitativos adequados aos objetivos do estudo. Nas entrevistas com
as mães, as capacidades relacionadas ao convívio social foi a categoria com maior frequência de evocações (23%), como
habilidades desejadas de serem adquiridas pelos filhos, seguidas das capacidades relacionadas à competência
emocional (21%) e à autonomia (17 %). A quase totalidade das mães acredita poder contribuir para o desenvolvimento
emocional de seus filhos, promovendo conversas sobre as emoções. A expressão das emoções foi a habilidade mais
valorizada, seguida da compreensão emocional. Esse resultado pode ser explicado pelo fato das mães terem destacado
a autonomia como uma capacidade relevante ao desenvolvimento, valorizando padrões de expressão emocional mais
livres. O percentual menor de valorização da regulação emocional, parece estar associado ao fato das mães terem
considerado esta habilidade como difícil de ser alcançada na faixa etária deste estudo. Espera-se que este estudo possa
contribuir para a ampliação da discussão acerca da importância da competência emocional para o desenvolvimento
infantil e, mais especificamente, das crenças parentais sobre estas competências. Essa é uma questão extremamente
relevante para todos que buscam uma sociedade na qual os indivíduos possam privilegiar não apenas o
desenvolvimento de habilidades cognitivas, mas também o desenvolvimento de competências emocionais tão
fundamentais ao convívio social.
3º Trabalho
METAS DE SOCIALIZACÃO DA EMOÇÃO ENTRE MÃES E PAIS MAYAS DO MÉXICO
Deira Patricia Jiménez-Balam (UFPA)
As ideias apresentadas por mães e pais sobre as emoções de seus filhos têm impacto nas práticas de socialização e,
consequentemente, no desenvolvimento emocional. As mães e pais têm metas de socialização sobre as emoções que
pretendem alcançar para seus filhos. Esses objetivos são ideias parentais que se manifestam em estratégias que
contribuem o desenvolvimento emocional e que dependem do contexto ecocultural específico. Neste trabalho se
desenvolve desde o Modelo Ecocultural, o qual propõe que os caminhos específicos do desenvolvimento infantil se
organizam a partir do contexto ecossocial, modelos culturais, objetivos de socialização, etnoteorias parentais e o
comportamento paterno, permitindo abordar a diversidade cultural sobre o desenvolvimento humano, o que contribui
para a compreensão dos caminhos específicos do desenvolvimento infantil nas culturas humanas. Este modelo
ecocultural salienta também modelos culturais independentes e interdependentes, a saber: o primeiro, predominante
em sociedades europeias americanas, caracteriza-se pela promoção da autonomia e definição própria; o segundo
descreve o indivíduo em relação ao outros e valora as relações e harmonia, presente principalmente em sociedades não
ocidentais; o terceiro modelo cultural, independente relacional, integra as duas perspectivas anteriores. Neste contexto,
o objetivo do presente trabalho é apresentar resultados preliminares de uma pesquisa que buscou estudar as metas de
socialização das emoções em indígenas Mayas do sudeste do México. Para fazer o estudo se aplicou um questionário a
37 adultos Mayas bilíngues (maya-espanhol), especificamente 22 mães e 15 pais. Entre os primeiros resultados, as mães
e os pais, indistintamente, esperam que as crianças sejam obedientes, respeitosas, mas também autônomas, com
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motivação própria para estudar e conseguir uma profissão e um trabalho futuramente. Em geral, esperam que seus
filhos e filhas sejam alegres quando adultos, e não gostariam que experimentassem com muita frequência emoções
como a tristeza ou o medo, embora considerem que essas emoções façam parte do desenvolvimento das crianças.
Particularmente, os pais salientaram a importância do controle emocional, sobretudo a raiva. Eles indicaram que uma
pessoa com raiva pode irromper a tranquilidade das famílias e tomar decisões impulsivas que não têm benefício para
eles. Também consideram que por meio de conselhos dados pelos pais e mães e da educação recebida na escola, as
crianças podem adquirir estas características. Os resultados preliminares mostram a presença de um modelo cultural
independente relacional, quando promove a autonomia e a independência, mas também se evidencia um modelo que
valora o controle emocional, o desânimo de emoções como a raiva, para promover a harmonia nas relações sociais.
Discute-se, assim, a importância de estudos deste tipo por contribuírem na compreensão dos processos específicos da
socialização de emoções de acordo com o contexto ecológico e cultural no qual emergem.

MESA 26 - A PARENTALIDADE EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: PERSPECTIVAS E DESAFIOS
Proponente: Ângela Roos Campeol (UFSC)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo da vida
Atualmente, na sociedade ocidental fala-se em famílias no plural, a fim de dar conta da complexidade desse conceito.
A coexistência de uma pluralidade de arranjos, configurações e dinâmicas familiares revela um processo de
recursividade entre as mudanças sociais e as relações estabelecidas nos núcleos familiares. Diante desse cenário, se faz
necessário considerar o sujeito como um ser dinâmico, em constante relação com os valores, crenças e ações
condizentes com cada período histórico e social. Consoante a isto, a família pode ser compreendida como um sistema
de relações, perpassado pela cultura, conflitos e segredos, que adquire inúmeras formas ao longo das fases de seu ciclo
vital e que sofre constantes mudanças, acompanhando e influenciando costumes e transformações sociais e históricas
na sociedade. O “pluralismo” da família, ainda, leva à reconfiguração tanto da conjugalidade quanto da parentalidade.
A parentalidade, portanto, contempla concepções sociais sobre as funções maternas e paternas, que serão
particularmente desempenhadas conforme cada cultura e contexto social. A partir do exposto, a presente proposta de
mesa redonda intitulada “A parentalidade em diferentes configurações familiares: perspectivas e desafios” objetiva
apresentar e discutir resultados de pesquisas relacionados à parentalidade, seus contextos e possíveis desdobramentos
no ciclo de vida familiar. Trata-se de estudos vinculados a Universidade Federal de Santa Maria e a Universidade Federal
de Santa Catarina, que a partir da perspectiva sistêmica, abordam assuntos como a envolvimento paterno em contexto
de separação conjugal, a monoparentalidade masculina e a maternidade em situação de vulnerabilidade social.
Entende-se tratar de temáticas contemporâneas que revelam diferentes perspectivas e desafios relacionados à
parentalidade na contemporaneidade e que podem contribuir para a legitimação das diferentes configurações e
dinâmicas familiares, garantindo o bem-estar dos membros e favorecendo o seu desenvolvimento
1º Trabalho
FAMÍLIAS MONOPARENTAIS MASCULINAS: UM OLHAR BIOECOLÓGICO PARA A PATERNIDADE.
Ângela Roos Campeol (UFSC)
O contexto social contemporâneo redefiniu os laços familiares, situando a paternidade cada vez mais distante de
características de um modelo tradicional. Ao assumir a paternidade como um processo de construção a partir de
dimensões biológicas, psicológicas e sociais, a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, proposta por Urie
Bronfenbrenner, auxilia na compreensão do fenômeno. A teoria bioecológica, associada ao “modelo PPCT” do
desenvolvimento (processo-pessoa-contexto-tempo), aborda a inter-relação do indivíduo e do contexto, em que o
homem-pai deve ser compreendido como um ser em constante interação com outras pessoas, objetos e símbolos.
Frente ao cenário de mudanças e pluralidades de famílias, se destaca a família monoparental, em especial a masculina,
como uma estrutura familiar em ascensão no Brasil. A partir disso, o presente trabalho pretende discutir os principais
resultados de um estudo que objetivou compreender os significados atribuídos por pais (homens) de famílias
monoparentais masculinas sobre o desempenho da paternidade na inter-relação com seus diferentes contextos
ecológicos. O estudo teve método qualitativo e exploratório, com delineamento de estudo de casos. Participaram
quatro pais (homens), responsáveis por uma família monoparental masculina simples. Apenas o pai estava presente no
domicílio vivendo com ao menos um filho(a), com idade entre cinco e onze anos sob sua responsabilidade, por um
período mínimo de cinco meses. Os pais possuíam a guarda unilateral dos filhos, incluindo acordos estabelecidos
judicialmente e combinações informais entre os responsáveis pela(s) criança(s). A respeito das características
sociodemográficas, representam uma amostra heterogênea, com diversidade de renda e escolaridade entre os pais.
Como resultado, destacou-se o envolvimento afetivo dos pais com os filhos e a participação ativa na criação destes,
exercendo tarefas tradicionalmente atribuídas às mulheres. Observou-se que a interação pais-filhos é
multideterminada, inter-relacionada com características do contexto social e dos ambientes nos quais o pai está
inserido, principalmente o trabalho. A família de origem, comunidade, escola e babás foram referidas como fontes de
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apoio ao desenvolvimento familiar. Os pais relataram ser possível construir relações familiares saudáveis entre pai e
filho(s) em famílias monoparentais. Assim, ressalta-se a importância de investimentos em programas sociais de apoio à
participação paterna na vida familiar, a fim de conferir visibilidade e reconhecimento para tal configuração familiar nos
diversos contextos sociais em que estão inseridas.
2º Trabalho
PATERNIDADE E DIVÓRCIO: NOVOS ARRANJOS.
Joyce Lucia Abreu Pereira Oliveira (UFSC)
A produção científica sobre o envolvimento paterno tem destacado a importância da relação pai-criança para o
desenvolvimento e bem estar psicológico dos filhos, especialmente no que se refere a calor emocional, envolvimento
em cuidados e disponibilidade para interações com a criança. No contexto do divórcio/separação conjugal surge a
necessidade de novos arranjos que favoreçam a continuidade da relação da criança com o pai e com a mãe. A presente
pesquisa teve por objetivo compreender o envolvimento paterno no contexto do divórcio na percepção de pais
(homens) separados. A perspectiva sistêmica contribuiu com a compreensão do fenômeno como um processo de
transformações contínuas e recursivas, contingentes com a história de interações dos participantes. A presente pesquisa
teve abordagem qualitativa, natureza transversal, enfoque empírico e caracterizou-se como de levantamento de dados.
Realizou-se um Grupo Focal com seis pais (homens) separados e os dados foram analisados através da análise categorial
temática, utilizando-se do software Atlas.ti 5.0 para organização dos dados. Os resultados demonstraram relações de
interdependência entre fatores individuais, relacionais e contextuais, ou seja, um processo que envolve transformações
individuais do pai, no relacionamento com a ex-cônjuge e com os filhos, além do tempo destinado ao trabalho e aos
cuidados diretos da criança. O presente estudo reconhece a teia de relações que envolve e exerce influência sobre o
envolvimento paterno, e contribui para o avanço e complementação da produção científica ao evidenciar que o pai é
capaz de cuidar dos filhos, tanto quanto as mães. Assim, torna-se possível depreender que as transformações que
ocorrem nos papeis de pai e de mãe no contexto do divórcio abrem espaço para o compartilhamento dos cuidados ao
filho.
3º Trabalho
A MATERNIDADE EM FAMÍLIAS MONOPARENTAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Mônica Sperb Machado (UFRGS)
Transformações históricas, sociais e culturais enfrentaram concepções tradicionais e propuseram novas formas de
configurações, estrutura e relacionamento nas famílias contemporâneas. Na pluralidade de arranjos familiares da
atualidade, evidencia-se o expressivo número de lares chefiados por mulheres. As denominadas famílias monoparentais
femininas correspondem àquelas em que as mulheres se responsabilizam pela unidade familiar, na ausência do pai de
seus filhos ou figura que o represente. No Brasil, a situação de vulnerabilidade social se coloca para muitas dessas
famílias. Nesse tocante, a vivência da maternidade em contexto de monoparentalidade e em situação de
vulnerabilidade social encontra peculiaridades que devem ser compreendidas. A partir do exposto, o presente trabalho
pretende discutir os principais resultados de um estudo, qualitativo e exploratório, que objetivou compreender os
significados atribuídos à maternidade em famílias monoparentais femininas em situação de vulnerabilidade social.
Participaram dez mães de crianças, cadastradas em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de um município
do interior do Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados através de um questionário sócio demográfico e de uma
entrevista semiestruturada e foram submetidos à Análise de Conteúdo. Constatou-se que as mães realizavam diversas
atividades relacionadas aos cuidados físicos, emocionais, sociais e intelectuais de seus filhos. A disciplina e o ensino de
valores também se destacaram enquanto atividades relacionadas à função materna. O significado da maternidade
apareceu atrelado aos múltiplos cuidados e à educação dos filhos, considerados como responsabilidades maternas e
permeados por peculiaridades do contexto de vulnerabilidade social e da monoparentalidade. As participantes do
estudo demonstraram satisfeitas com a vivência da maternidade e figuras potencializadoras do desenvolvimento dos
filhos. Contudo, evidenciou-se o cansaço e à sobrecarga por assumirem sozinhas a responsabilização pelos filhos e
reconhecendo dificuldades em garantir os cuidados básicos às crianças e criá-los em ambientes não seguros. Considerase que compreender tais experiências pode contribuir para a melhoria das políticas públicas brasileiras endereçadas a
essas mulheres e suas famílias. Somado a isso, destaca-se a importância de fomentar redes de apoio social ou programas
específicos de educação dos filhos, que contribuam com o desempenho das funções parentais, visando assegurar a
saúde, o bem-estar e o pleno desenvolvimento da família e de seus membros.
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MESA 27- EXCLUSÃO, VIOLÊNCIA E FATORES DE RISCO: QUE MUNDO É ESTE? APROXIMAÇÕES TEÓRICAS E
METODOLÓGICAS SOBRE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Proponente: Geisa Nunes de Souza Mozzer (UFG)
Eixo Temático: Violência, vulnerabilidade e políticas de proteção
A Psicologia do Desenvolvimento estuda as mudanças que ocorrem na pessoa durante sua trajetória de vida,
considerando que o ser humano se constitui a partir das interações que estabelece com outros em um contexto cultural
construído historicamente, por meio de um dinamismo complexo e diferenciado a partir das relações semioticamente
mediadas. Nesta perspectiva, consideramos a necessidade de questionarmos: Que mundo é este que estamos vivendo?
Um mundo permeado por violências, que exclui e que rotula. A presente mesa redonda, tem por objetivo discutir sobre
os impasses da contemporaneidade em que a todo instante nos deparamos com crianças e adolescentes em contextos
excludentes, em situação de vulnerabilidade social, violência e fatores de risco que causam impactos na forma como
ocorre o desenvolvimento psicossocial. Para tanto, serão apresentados quatro trabalhos. No primeiro trabalho a
doutoranda Renata Magalhães Naves e a Drª Fabrícia Teixeira Borges trazem uma discussão acerca das violências
sofridas por crianças e adolescentes em vulnerabilidade social que participam de uma ONG em atividades relacionadas
à arte e, como essas atividades serviram para alavancar narrativas sobre suas vivências e experiências. A Drª Geisa
Nunes de Souza Mozzer apresenta o segundo trabalho sobre uma atividade de desenho e pintura proposta a
adolescentes que estavam cumprindo medidas socioeducativas de internação, no interior do Estado de Goiás. Tal
atividade foi analisada à luz do conceito de situação social do desenvolvimento e da manifestação e expressão da
criatividade numa perspectiva da Teoria da Subjetividade. A Drª Alessandra Oliveira Machado Vieira analisa o cenário
de discussão sobre as políticas de proteção e garantia dos direitos dos adolescentes em condições de vulnerabilidade e
exclusão social, numa perspectiva histórico cultural, a partir de uma atividade de produção de poesias e letras musicais
como registro narrativo das concepções e experiências de vida dos adolescentes. Tal atividade foi percebida como
motivadora para os adolescentes, que se empenharam na tarefa, interessados em expressar sentimentos e sonhos,
denunciar sua realidade social, a cultura institucional da unidade, dramas pessoais vivenciados e os vínculos
estabelecidos na comunidade, na família e no contexto da internação, atravessados especialmente pela violência. Além
disso, esta atividade mostrou-se também formativa, com valor pedagógico. Por fim, A Drª Marilúcia Pereira do Lago,
analisa um estudo de caso que mostra como a violência internalizada pelo adolescente pode se transformar numa
vontade de morrer. Discute o ideário suicida, a vulnerabilidade social e a vontade de viver/morrer na perspectiva de
Schopenhauer e Nietzsche, a partir do atendimento clínico desenvolvido no Centro de Estudos e Pesquisas do
Adolescente - CEPEA/UFG. Todas as pesquisas dessa Mesa Redonda partem da teoria-prática-teoria que cada uma, ao
seu modo, busca refletir acerca da tensão e dos (des)encontros produzidos, por um lado, pelos conflitos próprios da
relação dialética indivíduo-sociedade; por outro, exploram e explicitam as distâncias e aproximações que ocorrem entre
a proposição dos direitos dos adolescentes em conflito com a lei e a sua implantação, na prática, de medidas que
garantam a vida dos sujeitos adolescentes em sua dimensão mais ampla.
Palavras-chave: infância; adolescência; vulnerabilidade social.
1º Trabalho
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E SUAS NARRATIVAS SOBRE VIOLÊNCIA
Renata Magalhães Naves (UNB), Fabrícia Teixeira Borges (UNB)
No Brasil, são muitas as situações de risco e vulnerabilidade, sejam elas sociais políticas ou morais, a que as crianças e
adolescentes estão expostos. A vulnerabilidade social está associada a uma diversidade de fatores relativos a: questões
socioeconômicas, políticas e culturais que determinam quem dispõe de recursos cognitivos e materiais, evidenciando a
desigualdade de oportunidades e de acesso aos direitos; discriminação étnico-racial e de gênero e a exclusão em nome
de um conjunto de fundamentos morais, éticos, estéticos e valorativos de uma cultura específica. Nos contextos
institucionais é possível constatar a frequente relação entre violência e as experiências cotidianas vivenciadas pelas
crianças e adolescentes. Violência praticada de distintas formas como: maus-tratos, negligência, abandono, problemas
referentes ao alcoolismo e drogas, ausência de alimentação, falta de afeto, proteção, de acesso à saúde e de outros
recursos mínimos e necessários para a sobrevivência e que causam impactos no desenvolvimento qualitativo de crianças
e adolescentes, em específico os participantes deste trabalho, crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos,
participantes de uma Organização Não Governamental - ONG, denominada por nós de “Casa” que propicia atividades
relacionadas a arte – música, desenhos e pinturas, poesia, filmes. Assim, este trabalho tem como objetivo analisar os
significados e o impacto da violência vistas e sentida por crianças e adolescentes, em situação de vulnerabilidade social,
que participam de atividades artísticas realizadas pela ONG. As atividades artísticas serviram como mediadoras; nos
auxiliaram na estruturação dos encontros e possibilitaram várias interações e narrativas nas quais percebemos o quanto
comportamentos violentos permeiam o cotidiano dos participantes, em especial a violência doméstica e violência da e
na escola e causam impactos no desenvolvimento dos participantes. Para a discussão do nosso trabalho adotamos a
perspectiva da Psicologia Cultural dialógica como eixo norteador pois, sua vertente está relacionada às interações
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sociais, permeadas pela cultura, que proporcionam uma dinâmica para a negociação dos significados que são
engendrados no processo de desenvolvimento humano a partir das mudanças que ocorrem por meio da interação euoutro. Conforme nossos objetivos percebemos que essas interações alteram condições afetivas e emocionais, os
julgamentos e, consequentemente, a forma como a realidade é vista e sentida. Ficou evidente que a violência tem
causado impacto na vida dos participantes pois, ao narrarem sobre onde moram, com quem moram, o que gostam e o
que não gostam de fazer em seus cotidianos, a violência apareceu como base norteadora, desencadeando tristeza em
forma de choro e inseguranças quanto as questões relacionadas ao futuro. No contexto da pesquisa entendemos que a
produção artística, enquanto instrumento mediador, pode favorecer vivências e experiências que transcendem as
dimensões prático-utilitárias do cotidiano, ou seja, podemos sentir as coisas e situações que nos constituem, tomar
consciência de determinados aspectos - jogos linguísticos que estão a nossa volta, e ser capaz de reinventar, jogar,
descontextualizar e imaginar outras perspectivas de ver e viver a vida.
2º Trabalho
ADOLESCENTES, DESENVOLVIMENTO E VIVÊNCIAS NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICO CULTURAL
Geisa Nunes de Souza Mozzer (UFG)
Na música ‘Há tempos’ do Legião Urbana, o autor faz referência à dor de uma grande parte da população brasileira
excluída e à margem da maioria do que é produzido pela sociedade da qual ela não é sócia. A maior parte da sociedade
não faz parte dela. Não tem acesso àquilo que ela própria produz. É o “Cidadão” do Zé Ramalho que faz o edifício e não
pode morar nele; que faz a escola na qual seu filho não poderá estudar e para ele sobra a igreja como consolo e forma
de se calar. Essa sociedade nunca foi da maior parte dos adolescentes que já nasceu predestinada a vagar pelas ruas em
busca de formas alternativas de existir. Nasceu “do lado errado da cidade”, nasceu na periferia, nas favelas. São crianças
e adolescentes invisíveis. Muitas vezes a única forma de “ser visto” para muitos meninos e meninas que vivem hoje
dentro de um Centro de Internação de Adolescentes no Brasil, foi cometer um ato infracional. Sem casa, sem lazer, sem
escola, sem afeto, a criança se vê solitária e excluída. O objetivo deste trabalho foi analisar práticas pedagógicas que
busquem desenvolver no adolescente possibilidades de planejar, organizar, elaborar, imaginar e criar. Para tanto, foram
realizados desenhos que projetavam o presente, o passado e o futuro, junto a 8 adolescentes de um Centro de
Internação do estado de Goiás. Numa segunda etapa, esses desenhos foram replicados numa tela dividida em losangos,
na qual cada adolescente desenhou uma parte, transformando numa pintura produzida coletivamente. A partir dessa
experiência empírica, trabalhamos os conceitos de “Situação Social do Desenvolvimento” e de “Vivências” à luz da
Psicologia Histórico Cultural. Os resultados esperados com essa atividade foram: mobilizar os educadores sociais a
realizar atividades e metodologias pedagógicas que despertassem o interesse dos adolescentes; desenvolver recursos
psicológicos nos adolescentes no sentido de trabalhar em grupo, planejar, elaborar e criar, além de promover a
interação social e a produção de um trabalho socialmente valorizado e realizado em equipe. Existe consenso entre
educadores e psicólogos que o contexto social no qual o indivíduo está inserido tem um papel fundamental na formação
das particularidades psicológicas do indivíduo segundo sua idade. O que está em questão é até que ponto práticas e
vivências contribuem para mudanças ocorridas no próprio adolescente que, por sua vez, condicionam o caráter da
influência do meio sobre seu desenvolvimento psíquico ulterior. Com relação às vivências, Vigotski afirma que estas
definem o caráter e o estado das necessidades presentes no sujeito e, evidentemente, quanto mais essenciais sejam as
necessidades mais fortes e profundas são as vivências. Por outras palavras, atrás das vivências está o mundo das
necessidades do indivíduo, suas aspirações, seus desejos e propósitos, em seu complexo entrelaçamento e em sua
correlação com as possibilidades de satisfação dessas necessidades.
3º Trabalho
VIVÊNCIAS E PRODUÇÃO NARRATIVA NO ESTUDO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTS
Alessandra Oliveira Machado Vieira (UFG)
No cenário de discussão sobre políticas de proteção e garantia dos direitos dos adolescentes em condições de
vulnerabilidade e exclusão social, pesquisas em Psicologia e Educação têm questionado o modelo disciplinar, ainda
privilegiado no sistema socioeducativo, e revelado possibilidades de intervenção promotoras de desenvolvimento
humano. Nessa direção, o presente trabalho, fundamentado na perspectiva semiótico cultural e na Psicologia Histórico
Cultural de Vigotski, aborda a dialética dos significados e sentidos atribuídos por adolescentes em cumprimento de
medida socioeducativa de internação, por meio de uma intervenção psicopedagógica. A atividade proposta foi a
produção de poesias e letras musicais como registro narrativo das concepções e experiências de vida dos adolescentes.
A análise qualitativa dos resultados indicou que a atividade foi extremamente motivadora para os mesmos, que se
empenharam na tarefa interessados em expressar sentimentos e sonhos, denunciar sua realidade social, a cultura
institucional da unidade, dramas pessoais vivenciados e os vínculos estabelecidos na comunidade, na família e no
contexto da internação, atravessados especialmente pela violência. Além disso, a atividade mostrou-se também
formativa, com valor pedagógico, pois os adolescentes preocuparam-se com a estética, o conteúdo e a forma do texto.
Por meio das vivências de produção narrativa textual, os adolescentes discutiram, entraram em conflito, negociaram
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significados sobre a produção do outro e consultaram o professor e a pesquisadora sobre formas gramaticais ou de
expressão de suas ideias, indicando movimentos de posicionamentos autorreflexivos em relação à identidade infratora
e o envolvimento com a lei, aos projetos de vida social, profissional, familiar e o desejo de inserção social e mudança
em suas trajetórias de vida. Posicionaram-se ora como agressores, ora como vítimas do sistema, num complexo
processo de ressignificação de si, ou, como anuncia Vigotski, a emergência de uma orientação consciente da própria
vivência, atribuída de sentido e formadora de novas relações com as circunstâncias históricas, sociais e consigo mesmo,
transitando entre percepções sobre o seu desenvolvimento retrospectivo e prospectivo. A pesquisa mostrou que as
práticas educativas, especialmente a produção por meio da arte, como a música e a poesia, podem ser contextos
mediadores e mobilizadores de transformações intersubjetivas, habilidades cognitivas e sociais necessárias ao
desenvolvimento pessoal e à transição para o mundo do trabalho, além de orientadoras de mudanças institucionais,
uma vez que permitiu aos educadores sociais reconhecerem o envolvimento colaborativo e o esforço dos adolescentes
na elaboração dos textos. Pesquisas em Psicologia têm fortalecido a discussão e a produção de conhecimento sobre a
situação social de desenvolvimento do adolescente em conflito com a lei e, aliadas a um compromisso social, buscado
transformar práticas e concepções, que perpetuam e canalizam certos percursos e não outros, de desenvolvimento
desse adolescente. A perspectiva teórica adotada permite-nos analisar contradições e mudanças de significações, ações,
sentimentos e pensamentos do adolescente nesse particular contexto institucional de desenvolvimento, assim como
compreender os fatores que dificultam a constituição da alteridade e marcam a tensão entre continuidade e ruptura
em relação à vida infracional.
4º Trabalho
ADOLESCÊNCIA E VONTADE DE MORRER: DISCUTINDO UMA POSSÍVEL PEDAGOGIA DA VONTADE PARA O EDUCADOR
DO SÉCULO XXI.
Marilúcia Pereira do Lago (UFG)
Acostumamos a pensar a adolescência como momento de explosão de vida, árvore em pleno desenvolvimento, cheia
de cores e ideias novas, força que quer expandir e florescer o mundo e assim cumprir o necessário renovar da
humanidade. Se reclamávamos dos conflitos e da contestação próprios dessa fase da vida, sabíamos ao mesmo tempo,
que estes eram necessários para que o novo pudesse surgir. No fundo, nos acomodávamos em nossa preguiça e
escorávamos nossa luta por um mundo melhor nessa vontade de viver da adolescência que sempre foi uma potência a
favor da criação. Talvez por isso nos soa tão estranho quando ouvimos um adolescente dizer que tem vontade de
morrer. A pergunta imediata é, mas por quê? Tão novo e cheio de vida, tantas expectativas e possibilidades de futuro.
A maioria de nós daria tudo para voltar no tempo de nossas vidas e ter novamente a energia e o frescor da adolescência,
o desejo e os inúmeros caminhos para escolher. E então, embasbacados como quem contempla uma flor que murcha
em plena manhã, perguntamos: o que aconteceu com os nossos adolescentes que agora querem morrer? Não demos
tudo? O que faltou? E ainda assustados, mas com a imposição ética que paira sobre todo educador, saímos em busca
do tempo perdido. Procuramos, para além de uma possível resposta, uma pedagogia para a vontade de viver na
adolescência. Como jardineiros preocupados, queremos ver a adolescência voltar a florescer. Imbuídos nessa tarefa e a
partir da análise de estudos de casos na supervisão de atendimento clínico de adolescentes acompanhados no
CEPEA/UFG, propomos uma discussão sobre a vontade e a possibilidade de transcendência humana a partir dos
ensinamentos de três grandes educadores. O que Schopenhaeur, Nietzsche e Freud tem a nos dizer sobre a vontade de
viver e a superação do sofrimento humano? Como poderíamos elaborar uma pedagogia da vontade pensando em
termos de sociedade brasileira? Seria possível pensarmos enquanto sociedade, em produzirmos estratégias para
transformar o sofrimento na adolescência em potência de vida, criação e renovação do humano? Freud nos indica que
para atenuar o mal-estar na civilização, precisamos empreender, coletivamente e continuamente, um movimento a
favor da criação de caminhos e alternativas para escoar a agressividade e destrutividade, próprias do homem, ao mesmo
tempo em que utilizamos dessa força para produzir o novo e possibilitar alguma satisfação que justifique o viver.
Schopenhaeur, ao constatar que o homem é fadado ao sofrimento posto que é movido pela força irracional da vontade
e preso à representação desta, indica-nos que o caminho para sair desse sofrimento seria buscar coletivamente e sob a
ética da compaixão, a experiência do sentir juntos. Nietzsche, por sua vez, vê na vontade de potência a possibilidade de
transcendência do homem. A vontade de potência pode ser aquilo que ao mesmo tempo, afere sentido, cria valores e
responde sim ao devir humano. Por ser completa e plena de si, a Vontade de Potência é mensageira de alegria pois
anuncia a possibilidade de superação de si a partir de si!

MESA 29 - DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM CONTEXTOS SOCIAIS VARIADOS
Proponente: Dalila Castelliano de Vasconcelos (UFCG)
Eixo Temática: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
A violência, o desrespeito, a desigualdade, a intolerância e a exclusão social causam conflitos de grande dimensão tanto
a população brasileira, como também a diferentes povos em diversas partes do mundo. Em nosso cotidiano, também
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encontram-se situações de conflitos de pequenas dimensões que, quando não são resolvidos de forma adequada,
podem causar sérios transtornos na vida dos indivíduos. Insultos, ataques físicos, fofocas, alcunhas, comentários
depreciativos, ameaças e chantagens são algumas delas. O termo conflito é complexo e pode ser definido a partir de
diferentes níveis de análise que vão do intraindividual ao societal. De uma maneira geral, pode ser compreendido como
situações que envolvem forças aparentemente opostas e incompatíveis. Os conflitos são importantes para o
desenvolvimento humano uma vez que possibilitam que o indivíduo adquira uma maior compreensão sobre si mesmo
e sobre sua interação com os outros, contribuindo no campo cognitivo, afetivo e social. Entretanto, ao passo que os
conflitos podem ser vistos como uma oportunidade de crescimento pessoal, vivenciá-los de maneira recorrente, de
forma intensa, e sem uma resolução assertiva, pode trazer dificuldades e sofrimentos profundos, o que resulta em
implicações negativas para o desenvolvimento afetivo e social. Resolver conflitos de forma assertiva exige um trabalho
cognitivo e afetivo dos envolvidos, porquanto o indivíduo precisa ser capaz de se descentrar, isto é, de se colocar no
lugar do outro e coordenar as diferentes perspectivas. Diante do que foi colocado, faz-se importante conhecer como
estão sendo desenvolvidas pesquisas que abordam situações desencadeadoras de conflitos e as estratégias utilizadas
pelos indivíduos para a resolução dos mesmos. Esta mesa redonda reúne, assim, quatro pesquisas que apresentam
diferentes estratégias de resolução de conflitos utilizadas por distintas populações frente a diferentes situações. O
primeiro estudo aborda quais são as estratégias de resolução de conflito utilizadas por progenitores de crianças de 2 e
3 anos durante as brincadeiras infantis que envolvem brinquedos socialmente generificados; o segundo estudo aborda
quais as formas de resolução de conflitos familiares adotadas por adolescentes; o terceiro discute sobre as
representações sociais de estudantes universitários sobre as motivações para linchar; e o quarto, apresenta a
construção de uma escala que busca identificar as estratégias que residentes de uma moradia universitária julgam
adotar para resolverem seus conflitos. Reunir estudos que apresentam tantas diversidades (nível do conflito, método,
contexto social, faixa etária das amostras) permite uma discussão ampla sobre o assunto, uma vez que os conflitos, bem
como as estratégias de enfrentamento, mudam em função da idade, do grupo que o vivencia e do momento histórico
que ocorre. O presente trabalho busca assim contribuir para a realização de outras pesquisas e intervenções que visem
a construção de uma sociedade que apresente formas mais assertivas de convívio social e de resolução de conflitos.
Palavras-chave: conflito; resolução de conflitos; contexto.
1º Trabalho
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ENTRE CRIANÇAS DURANTE AS BRINCADEIRAS: CONCEPÇÕES DE PROGENITORES
Dalila Castelliano de Vasconcelos (UFCG), Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa (UNIVASF),
Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
A pesquisa teve como objetivo analisar como pais e mães de crianças de 2 e 3 anos de idade resolvem os conflitos
durante as brincadeiras infantis que envolvam brinquedos que culturalmente são compreendidos como sendo de
menina ou de menino. Nesse sentido, foram entrevistados 80 progenitores residentes da cidade de João Pessoa-PB.
Desse total, 40 eram pais– sendo 20 de meninas e 20 de meninos - e sendo 20 com filhos matriculados em creches
públicas e 20 com filhos matriculados em creches privadas; outros 40 eram mães, que seguiram a mesma distribuição.
Os dados foram coletados a partir de um questionário que continha duas situações hipotéticas de brincadeira e questões
relativas ao perfil sociodemográfico dos participantes. As respostas foram analisadas por meio da análise de conteúdo
proposta por Bardin e foram agrupadas em unidades de sentido, o que permitiu a extração de cinco categorias: “Não
permite que a criança continue com o brinquedo”, aqui os participantes disseram não permitir que a menina brinque
com o carro e que menino brinque com a boneca; “Permite que quem estiver com o brinquedo continue com ele”, nesse
caso, o que se destaca é a prioridade de quem escolheu determinado objeto para brincar continuar com ele, qualquer
que seja o mesmo; “Compartilha o brinquedo”, os adultos estimulam as crianças a dividirem com o colega o brinquedo;
“Não interferência”, os participantes não interferem na relação entre as crianças; “Outros”, essa categoria se refere às
respostas dos participantes que não se repetiram. De acordo com os resultados, 63% dos progenitores com filhos
matriculados em creches públicas responderam que “Não permite que a criança continue com o brinquedo”. Já as
respostas dos progenitores com filhos matriculados em creches privadas variaram mais entre “Permite que quem estiver
com o brinquedo continue com ele” (35%) e “Compartilha o brinquedo” (30%.) Os resultados indicam que o baixo nível
educacional e econômico dos pais esteve relacionado a formas de resolução de conflitos que priorizam o ensinamento
de estereótipos de gênero. Os pais, ao oferecem brinquedos para os filhos tomando como base o sexo da criança,
podem não respeitar os interesses individuais de cada criança, o que dificulta que elas desenvolvam suas
potencialidades baseadas na autonomia e na liberdade de escolha. Em ambientes cujos ensinamentos sobre a rigidez
de papéis de gênero não são prioridades, como no caso da maioria das famílias com nível socioeconômico alto, outros
ensinamentos, como formas mais assertivas de resolução de conflitos, podem ser oferecidos. Nesse caso, verifica-se a
tentativa dos participantes de ensinar às crianças sobre se posicionar diante de seus pares e das ameaças, e de
compartilhar o brinquedo, que são aprendizados importantes da faixa etária estudada. Tais estratégias, devem ser
consideradas em propostas de intervenção que visem à promoção de formas de resolução de conflitos mais assertivas
desde os primeiros anos de vida.
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2º Trabalho
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES POR ADOLESCENTS
Lívia Braga de Sá Costa (UFPB), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB)
O conflito assume um papel importante no desenvolvimento humano, possibilitando ao indivíduo uma maior
compreensão sobre si mesmo e sobre sua interação com os outros, além de fornecer informações salutares sobre
fronteiras sociais. No entanto, pesquisas apontam que o conflito, quando vivenciado de maneira recorrente, traz
implicações negativas para o desenvolvimento. Dentro do contexto familiar, a literatura tem apontado que altos índices
de interações conflituosas têm sido relacionados à transtornos comportamentais no adolescente, níveis mais baixos de
bem-estar psicológico, desajuste escolar e uso de substâncias. Frente às numerosas consequências desfavoráveis que a
resolução negativa dos conflitos com os pais pode acarretar para o adolescente, o presente estudo teve como objetivo
analisar de que maneira os adolescentes resolvem conflitos familiares em situações que envolvem uma decisão
autoritária dos pais cerceando um desejo do adolescente. Foram entrevistados 36 adolescentes, estudantes de escola
da rede privada da cidade de João Pessoa, divididos igualmente conforme o sexo. Na entrevista, utilizou-se um
instrumento com quatro dilemas relativos ao Início da Vida Sexual, à Escolha da Carreira, à Privacidade e à Saída
Noturna. Os dados foram analisados por meio de uma análise de conteúdo semântica e, em seguida, através de testes
não-paramétricos. Os resultados da análise de conteúdo semântica revelaram a existência de sete categorias de
resolução de conflitos: Assunção de Culpa, na qual o participante acredita que é um erro agir sem a permissão dos pais
e pede desculpas, no intuito de restabelecer o elo de confiança com seus pais; Submissão, que se refere às respostas
dos adolescentes que privilegiam a avaliação dos pais sobre a forma como o adolescente deveria agir em detrimento
da avaliação do próprio adolescente sobre sua vida; Mentira, em que o adolescente age favorecendo seu direito de
tomar decisões, mas esconde sua ação dos pais, por vergonha ou por medo de retaliação; Hostilidade, que engloba as
respostas dos adolescentes que defendem o seu direito à decisão, e criticam os pais pelo uso do autoritarismo, deixando
de se comunicar com o agente de socialização, em retaliação ao uso da autoridade; Diálogo/Explicação, caracterizada
pelas respostas dos participantes que defendem uma conversa entre o adolescente e o(a) agente de socialização, em
que o adolescente expõe o seu ponto de vista acerca da situação vivenciada e escuta o ponto de vista do pai/mãe;
Negociação, em que o adolescente tenta conciliar a sua vontade com o desejo de seus pais; e Outra, que engloba
respostas atípicas, dadas por dois participantes. Na primeira, onde o adolescente resolve o conflito entrando em
conflito; na segunda, entende que não há conflito a ser resolvido. O teste do qui-quadrado revelou que o
Diálogo/Explicação obteve a maior frequência de respostas em relação a todos os dilemas. Supõe-se que a
predominância dessa estratégia de resolução de conflito se justifica pela idade e nível de escolaridade, que podem estar
relacionados a uma maior capacidade de tomar a perspectiva do outro e de utilizar técnicas de raciocínio mais elevadas
para resolver a situação.
3º Trabalho
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS: O LINCHAMENTO E SUAS MOTIVAÇÕES SOCIAIS E SOCIOEMOCIONAIS
Maria Edna Silva de Alexandre (UFPB), Lilian Kelly de Sousa Galvão (UFCG),
Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB)
A prática do linchamento, compreendida como a ação violenta de um grupo de pessoas contra um indivíduo ou grupo
acusado de violar alguma norma social, tem sido notificada com frequência de pelo menos um caso por dia no Brasil.
Tais ocorrências indicam que o linchamento tem sido adotado como uma maneira de fazer justiça e resolver conflitos.
Tendo em vista as implicações sociais dessa prática, faz-se necessário compreender o que motiva as pessoas a
cometerem ou a apoiarem a prática do linchamento. Nesse sentido, o presente estudo objetivou identificar as
representações sociais de estudantes universitários sobre as motivações para linchar. Trata-se de um estudo de campo,
qualitativo/quantitativo de natureza descritiva e exploratória, realizado com 122 estudantes dos cursos de Psicologia
(N=61) e Ciências Exatas (N= 61), com idades entre 17 e 33 anos (M=21,00; DP=3,25), sendo 52% do sexo feminino e
56% católicos. Utilizou-se para coleta de dados uma lista para identificação dos dados sociodemográficos e um
questionário aberto sobre as motivações para linchar. Os dados foram analisados através do software IRAMUTEQ, que
permitiu realizar a Classificação Hierárquica Descendente (CHD). O software reconheceu a separação do corpus em 126
segmentos de textos, com aproveitamento satisfatório de 87,30%, distribuídos em 7 classes, divididas em dois
subgrupos. O primeiro, denominado de “Motivações sociais para linchar”, agregou as classes “Descrença na justiça
oficial”, “Por uma justiça mais efetiva” e “Por uma justiça com as próprias mãos”; e o segundo, denominado de
“Motivações socioemocionais para linchar”, aglutinou as classes “Sentimento de impunidade e desejo de vingança”,
“Por impulso”, “Sentimento de revolta” e “Por discriminação e intolerância”. Seis das sete classes de motivações para
linchar elencadas pelos estudantes já foram registradas na literatura, a novidade consiste no reconhecimento de uma
motivação para linchar baseada na discriminação e intolerância, que alerta para uma problemática social relativa às
vítimas preferenciais do linchamento que são, geralmente, pessoas em condições de vulnerabilidade social e
econômica. Diante desses resultados, convém destacar a inadequação de expedientes extraoficiais de justiça, como o
linchamento, para resolução de conflitos, pois intensifica a violência e promove a barbárie social. Certamente, apesar
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das falhas existentes, o modelo democrático, que garante, a todos os indivíduos acusados de algum crime, o direito a
um julgamento formal, ainda é o que melhor conflui para o restabelecimento de uma convivência social possível.
4º Trabalho
CONSTRUÇÃO DA ESCALA DE ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS EM MORADIAS ESTUDANTIS
Natália Lins Pequeno de Assis (UFPB), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB)
Residir em moradias estudantis causa um grande impacto na vida dos estudantes universitários que se encontram em
situação de vulnerabilidade socioeconômica e distantes de seus familiares. Essa população, a maioria formada por
jovens, ao dividir uma moradia com outros estudantes – cujos valores, culturas, sonhos, expectativas e hábitos, em
muitas circunstâncias, são divergentes – pode perceber essa experiência como uma oportunidade de crescimento, mas,
também, como geração de conflitos. Esses conflitos muitas vezes não são resolvidos de forma assertiva, gerando
consequências negativas para o desenvolvimento do indivíduo. Considerando as dificuldades específicas existentes
nesse ambiente ainda pouco explorado, percebe-se a necessidade de investigações empíricas mais aprofundadas.
Assim, o presente estudo teve como objetivo elaborar e verificar as propriedades psicométricas de uma escala para
medir as estratégias de resolução de conflitos que estudantes universitários julgam adotar no contexto da moradia
estudantil. Especificamente, foram avaliadas a sua estrutura fatorial e consistência interna. Primeiramente, para a
elaboração da escala foram realizadas entrevistas qualitativas com 60 estudantes residentes, visando compreender as
queixas e conflitos vivenciados por eles em uma moradia estudantil de uma universidade pública paraibana. Assim,
foram identificadas 12 situações conflituosas nas quais os estudantes afirmaram vivenciar nas moradias estudantis, tais
como: barulho no horário de dormir, roubo ou furto e vandalismo. Considerando os estudos de Deluty sobre estratégias
de resolução de conflito – assertiva, agressiva e submissa – foi possível construir 36 itens do instrumento Escala de
Estratégias de Resolução de Conflitos em Moradias Estudantis (ERCME). Para verificar a estrutura fatorial do
instrumento, participaram da coleta de dados 200 estudantes de graduação que residiam em moradias estudantis
vinculadas à mesma instituição do estudo qualitativo, com média de idade de 23 anos (DP = 4,20), sendo a maioria do
sexo masculino (54%). Os participantes responderam a versão inicial da ERCME e as perguntas sociodemográficas. Uma
Análise dos Componentes Principais (rotação varimax) indicou uma solução trifatorial com indicadores aceitáveis de
fidedignidade – Agressiva (α = 0,83), Positiva (α = 0,77) e Submissa (α = 0,73). Cada dimensão foi composta por 6 itens
com carga fatorial acima de 0,4, totalizando 18 itens. A escala explicou 50,8% da variância total. Os dados indicaram que
a escala conseguiu discriminar as três estratégias de resolução de conflitos propostas por Deluty – assertiva, agressiva
e submissa –, permitindo realizar, posteriormente, a validação do instrumento, já que as análises aqui relatadas foram
eminentemente exploratórias. A realização desse estudo foi relevante pois, após a validação da escala, será possível
mensurar as estratégias que os estudantes adotam nas suas relações conflituosas dentro das moradias universitárias e
avaliar os efeitos de atividades de intervenção que buscam elevar o nível de estratégias positivas de resolução de
conflitos.

MESA 30 - ENVOLVIMENTO PARENTAL: UMA ANÁLISE DOS DETERMINANTES DA PARENTALIDADE NA PERSPECTIVA
TRANSCULTURAL DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Proponente: Lauren Beltrão Gomes (FURB)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo do ciclo de vida
A presente proposta tem como objetivo apresentar a experiência de uma pesquisa transcultural, realizada desde 2009,
bem como a síntese de alguns de seus principais resultados. O projeto “A transmissão intergeracional da violência: a
relação do conflito conjugal e parental com a agressividade entre pares de crianças de quatro a seis anos” (TIV) vem
sendo desenvolvido em parceria entre a UFSC (UFSC) e duas universidades canadenses, a Universidade do Quebec em
Montréal (UQÀM) e Universidade de Montreal (UdeM). Fundamentada teoricamente no Pensamento Sistêmico, no
Modelo Bioecológico do Desenvolvimento Humano e na Psicologia Evolucionista, a pesquisa envolveu 150 casais
heteroafetivas coabitantes (pais e mães) de pelo menos uma criança entre quatro e seis anos de idade residentes em
quatro cidades litorâneas de Santa Catarina e 160 casais coabitantes (pais e mães) de crianças na mesma faixa etária
residentes na Grande Montreal, além dos professores das crianças. Os estudos derivados do TIV envolveram análises
qualitativas, quantitativas e mistas, e englobaram uma diversidade de variáveis: envolvimento parental, conflito
conjugal, relacionamento conjugal, táticas de resolução de conflito conjugal e parental, temperamento das crianças,
desenvolvimento social e problemas de comportamento na infância, personalidade de pais e mães e transmissão
intergeracional. No simpósio ora proposto, serão discutidos resultados referentes aos fenômenos envolvimento
parental e relacionamento conjugal. A pesquisa de Lauren Beltrão Gomes apresenta um estudo comparativo com
famílias residentes no Brasil (SC) e no Canadá (QC). Os resultados são discutidos no contexto da Psicologia do
Desenvolvimento Transcultural. O estudo proposto por Simone Dill Azeredo Bolze teve como objetivo investigar a
relação entre estratégias de resolução de conflitos conjugais e parentais, a partir da perspectiva da transmissão
intergeracional. A discussão envolve o efeito spillover para o entendimento da relação entre envolvimento parental e
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relacionamento conjugal. A pesquisa de Beatriz Schmidt e investiga a relação entre o envolvimento parental e o
temperamento infantil. Uma compreensão teórica para o temperamento é apresentada e é indicada a relação desta
variável com o engajamento parental no cuidado com os filhos. Por fim, o estudo de Carina Nunes Bossardi apresenta
os resultados para compreensão sobre os determinantes da paternidade. Teve como objetivo analisar a relação entre
as variáveis paternas (idade, escolaridade e personalidade) e o envolvimento paterno. Os resultados indicam a
necessidade de uma compreensão mais ampla a respeito das variáveis de influência no comportamento paterno, bem
como a personalidade, variável pouco abordada nos estudos. A análise integrada dos resultados desses estudos aponta
para inter-relações entre desenvolvimento individual e familiar, o que reforça, no campo da atuação profissional, a
importância de considerar os processos da família enquanto grupo, para além da abordagem individual, nas áreas da
educação, saúde e assistência social. Ressalta-se que a abordagem transcultural em pesquisas na área de
desenvolvimento humano possibilita a investigação do impacto da cultura e do contexto nas trajetórias
desenvolvimentais e, dessa forma, pode proporcionar grandes avanços nessa área de estudo.
Palabras-chave: pesquisa transcultural; desenvolvimento infantil; relações familiares
1º Trabalho
ENVOLVIMENTO PARENTAL: UM ESTUDO COMPARATIVO COM FAMÍLIAS RESIDENTES NO QUEBEC E EM SANTA
CATARINA
Lauren Beltrão Gomes (FURB), Carina Nunes Bossardi (UNIVALI), Simone Dill Azeredo Bolze (Familiare Instituto
Sistêmico), Beatriz Schmidt (UFRGS), Maria Aparecida Crepaldi (UFSC)
O envolvimento de pais e mães com seus filhos tem importantes implicações no desenvolvimento infantil, de modo que
pesquisadores tem buscado compreender as funções maternas e paternas a partir de uma perspectiva históricocultural. Nessa pesquisa, que está inserida no âmbito de um projeto maior realizado em convênio entre a UFSC (UFSC),
Universidade do Québec em Montreal (UQÀM) e Universidade de Montreal (UM), buscou-se comparar os
envolvimentos de pais e de mães com seus filhos em famílias residentes em Santa Catarina e no Quebec. Participaram
150 casais residentes em Santa Catarina e 160 casais residentes em Montreal. Os participantes responderam o
Questionário de Engajamento Parental (QEP), composto por sete dimensões: suporte emocional, cuidados básicos,
disciplina, abertura ao mundo, jogos físicos, evocações e tarefas de casa. As respostas foram analisadas por meio do
Programa SPSS, versão 18. Constatou-se, nas duas amostras, que tanto a mãe quanto o pai se mostraram envolvidos
com seus filhos, o que corrobora a tendência de crescimento do envolvimento paterno, e que mães foram
significativamente mais envolvidas, em comparação ao pai, de forma geral e também nas dimensões avaliadas pelo
QEP, com exceção de jogos físicos, reforçando as ideias de que o homem privilegia atividades relacionadas a brincadeiras
e de que pais e mães cuidam de seus filhos de forma diferenciada e complementar. Tanto pais quanto mães, nas duas
regiões, realizavam com maior frequência atividades de suporte emocional da criança, o que indica o processo de
transformação pelo qual passa a paternidade. A segunda dimensão com a qual as mães mais se envolveram, nas duas
amostras, foi cuidados básicos. A segunda dimensão com maior escore para o pai residente no Brasil foi disciplina e para
o pai residente no Canadá foi jogos físicos, indicando que o envolvimento do pai, em comparação a mãe, é mais variável
de uma cultura para outra. Resultados de pesquisas sobre envolvimento parental podem, além de contribuir para o
enriquecimento de teorias, embasar propostas de intervenção que favoreçam o envolvimento de pais e de mães com
os filhos, possibilitando o incremento de políticas públicas de apoio à família. Mais além, o conhecimento ampliado das
características da paternidade em diferentes culturas, bem como de suas repercussões no desenvolvimento da criança,
propicia o reconhecimento da importância das funções paternas e abre a possibilidade de que o pai seja mais valorizado
socialmente.
2º Trabalho
CONFLITOS CONJUGAIS E PARENTAIS: UMA PERSPECTIVA DA TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL
Simone Dill Azeredo Bolze (Familiare Instituto Sistêmico), Beatriz Schmidt (UFRGS),
Carina Nunes Bossardi (UNIVALI), Lauren Beltrão Gomes (FURB),
Maria Aparecida Crepaldi (UFSC)
Conflitos fazem parte das relações familiares, especialmente entre os membros do subsistema conjugal (casal) e do
subsistema parental (pais-criança), podendo ser transmitidos de uma geração para a outra. Do ponto de vista do
desenvolvimento infantil, os conflitos familiares podem influenciar as relações de forma positiva ou negativa,
dependendo das formas de manejá-los e terminá-los, ou seja, das estratégias utilizadas para sua resolução. Como as
relações conjugais e parentais são altamente relacionadas, por meio da acepção teórica do efeito spillover,
compreende-se que os conflitos do subsistema conjugal extravasam para o subsistema parental podendo comprometer
a qualidade das relações pais-criança. A partir dessas concepções, o presente trabalho se propõe a apresentar
resultados de uma pesquisa que teve como objetivo investigar a relação entre estratégias de resolução de conflitos
conjugais e parentais, a partir da perspectiva da transmissão intergeracional. A pesquisa faz parte de um projeto oriundo
de uma parceria entre uma universidade brasileira e duas canadenses. Trata-se de um estudo de método misto,
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embasado no modelo de duas etapas, e delineado pelo desenho explicativo sequencial. A primeira etapa, de caráter
quantitativa, contou com a participação de 150 casais heteroafetivos, com filhos de 4 a 6 anos, que responderam aos
seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico, Revised Conflict Tactics Scales (CTS2) e Parent-Child Conflict
Tactics Scales (CTSPC). Nesta etapa, foram conduzidas análises descritivas e correlacionais, variadas e multivariadas. A
segunda etapa, de abordagem qualitativa, teve a participação de 12 casais integrantes da primeira etapa, os quais
responderam à entrevista semiestruturada sobre modelos e padrões de resolução de conflitos das famílias de origem.
Os dados da segunda etapa foram analisados por meio de análise categorial temática. Os resultados da primeira etapa
mostram que as estratégias de resolução de conflitos usadas pelo casal estão relacionadas às estratégias utilizadas pela
mãe e pelo pai com a criança. A segunda etapa do estudo apontou continuidades e descontinuidades na transmissão
intergeracional de estratégias de resolução de conflitos conjugais e parentais. Os resultados das duas etapas remetem
a ideia do efeito spillover, sugerindo que o clima emocional tenso que emerge das interações conflitivas entre o casal
transborda para a relação com o subsistema parental. Entende-se que estudos dessa natureza contribuem para a área
de Psicologia do Desenvolvimento Humano no sentido de elucidar a complexidade das dinâmicas das famílias que
podem prejudicar o desenvolvimento pleno da criança, bem como pode subsidiar o planejamento de estratégias de
intervenção que visem a promoção de saúde nas relações familiares.
3º Trabalho
TEMPERAMENTO DE CRIANÇAS E ENVOLVIMENTO PARENTAL: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS
Lauren Beltrão Gomes (FURB), Beatriz Schmidt (UFRGS), Carina Nunes Bossardi (UNIVALI),
Simone Dill Azeredo Bolze (Familiare Instituto Sistêmico),
Maria Aparecida Crepaldi (UFSC)
O temperamento configura-se como uma importante variável individual, a qual interage com variáveis ambientais e
influencia trajetórias de desenvolvimento relacionando-se a desfechos adaptativos ou desadaptativos. Na presente
pesquisa, a qual está inserida no âmbito de um projeto maior realizado em convênio entre a UFSC (UFSC), Universidade
do Québec em Montreal (UQÀM) e Universidade de Montreal (UM), buscou-se investigar a relação entre os
envolvimentos de pai e de mãe com seus filhos e o temperamento de crianças entre quatro e seis anos de idade. Pais e
mães de 150 crianças responderam o Questionário de Engajamento Parental (QEP) e o Children`s Behavior
Questionnaire (CBQ). As respostas foram analisadas por meio do Programa SPSS, versão 18. Evidenciou-se que os pais
estavam mais envolvidos quanto mais a criança apresentava controle com esforço e, por sua vez, mães pareciam estar
menos envolvidas quando a criança apresentava mais afeto negativo. Dessa forma, os achados sugerem que o
envolvimento de pais e mães foi mais elevado quando seus filhos apresentavam maior autorregulação e temperamento
menos difícil, coadunando resultados de outros estudos. Nesse sentido, se hipotetiza que crianças que manifestam
níveis mais elevados de regulação emocional e comportamental estejam mais propensas a contarem com maiores níveis
de comportamento parental positivo, de modo que a rotina de cuidados parentais tende a ser mais prazerosa e menos
estressante. Identificou-se ainda que as médias de controle com esforço foram progressivamente maiores de acordo
com a idade das crianças. Sugere-se a importância de tal fator do temperamento no sentido de fortalecer os efeitos
benéficos dos cuidados parentais numa variedade de resultados desenvolvimentais, tais como a competência social e
os problemas de comportamento. Conclui-se que, por intermédio da identificação das disposições temperamentais
infantis, pode-se intervir preventivamente, orientando os cuidadores e auxiliando-os a compreender as diferenças
individuais, de modo a dar suporte para que aprendam como manejá-las. Tais intervenções podem gerar um aumento
da responsividade e sensibilidade dos cuidadores no processo de interação com as crianças, o que atua como fator de
proteção à saúde mental infantil.
4º Trabalho
PATERNIDADE: RELAÇÕES COM A PERSONALIDADE E A ESCOLARIDADE DO PAI
Carina Nunes Bossardi (UNIVALI), Lauren Beltrão Gomes (FURB),
Simone Dill Azeredo Bolze (Familiare Instituto Sistêmico), Beatriz Schmidt (UFRGS),
Mauro Luís Vieira (UFSC)
Devido às múltiplas influências, a definição de família vai além das variáveis biológicas e dos laços de consanguinidade,
perpassando as formas de união, de intimidade nas relações, de moradia e o compartilhamento de renda, entre outras.
O envolvimento paterno não pode ser visto isolado do desenvolvimento familiar. Os papéis paternos são
multidimensionais, complexos e variados e precisam ser considerados em uma perspectiva cultural, histórica e
intergeracional, que compreende uma diversidade de papéis, de modos de participação e de com múltiplos
determinantes. Modelos teóricos sobre os determinantes do envolvimento paterno indicam que características da
pessoa (variáveis pessoais do pai) como personalidade ou os traços comportamentais paternos, idade e escolaridade
podem contribuir para um maior ou menor envolvimento com os filhos. Neste sentido, este estudo propõe analisar a
relação entre as variáveis paternas (idade, escolaridade e personalidade e o envolvimento paterno. Esta pesquisa está
inserida no âmbito de um projeto maior realizado em convênio entre a UFSC (UFSC), Universidade do Québec em
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Montreal (UQÀM) e Universidade de Montreal (UM). Participaram 150 famílias biparentais com filhos de 4 a 6 anos que
responderam aos questionários: Sociodemográfico, Engajamento Parental (QEP, e Floreal. Neste último instrumento, a
personalidade do pai foi acessada por meio das dimensões personalidade dominante, colaborativa e individualista. As
análises ocorreram por meio do tratamento estatístico (SPSS). Os resultados desse estudo parecem indicar alguns dos
fatores que influenciam o envolvimento. A média de idade do pai foi de 36,10 anos (DP=7,70) e de escolaridade foi de
11,02 anos (DP=4,38). A média de envolvimento total do pai foi de 3,85 (DP=0,51) e no que diz respeito à personalidade
as médias maiores foram em personalidade colaborativa. Foram encontradas correlações negativas entre a idade e a
personalidade dominantes (r= -0,23**). A escolaridade correlacionou-se positivamente com as dimensões Disciplina (r=
0,17*) e Jogos Físicos (r= 0,25**) do envolvimento paterno. A personalidade colaborativa e a dominante do pai
apresentaram correlações positivas com o envolvimento paterno. A colaborativa correlacionou-se com o envolvimento
total, o suporte emocional e a abertura ao mundo. Já a dominante está relacionada também ao envolvimento total, ao
suporte emocional e à abertura ao mundo, mas também aos jogos físicos e à evocação. Resultados como estes indicam
a necessidade de se considerar as variáveis que influenciam na participação paterna com os filhos. Indicam-se estudos
que intensifiquem as análises com relação às características da pessoa, tal como a personalidade que ainda é uma
variável pouco explorada. Novos instrumentos e dimensões da personalidade precisam ser discutidas e acessadas, bem
como as variáveis de estresse e depressão paterna. Na contemporaneidade, a paternidade necessita ser mais bem
explorada e compreendida para que se proponham intervenções de promoção do desenvolvimento infantil.

MESA 31 - INTERVENÇÕES NA PARENTALIDADE NOS CONTEXTOS DE LUTO, RISCO E ADOECIMENTO
Proponente: Marisa Amorim Sampaio Cunha (UNICAP)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A parentalidade é construída a partir dos investimentos de cada sujeito, de cada família, na reorganização psíquica que
os pais vivenciam com o projeto de vinda do filho. Esse processo de parentalização remaneja identidades e posições
para que novos laços sejam possíveis. Trata-se de uma co-construção, compreendida como a manifestação de uma
estrutura psíquica parental que se conecta precocemente ao desenvolvimento do bebê, delineando a constituição
subjetiva deste. Ao desempenhar essas funções, os pais reatualizam seu desejo, retomam aspectos da cadeia
subjetivante, na qual cada indivíduo acrescenta traços e ao mesmo tempo recebe inscrições. Considerando o contexto
que envolve o desenvolvimento social, fisiológico e afetivo, o processo de parentalização é remetido a questões de
ordem diversa. Esta Mesa abordará reorganizações na parentalidade diante de situações como a morte perinatal e a
desnutrição infantil. Abordam-se também crenças parentais sobre a intervenção neuropsicomotora destinada ao bebê,
no desenvolvimento perinatal com ou sem risco, enquanto prevenção e promoção da saúde. Questiona-se sobre as
possíveis marcas na parentalidade interrompida/obstaculizada e na interação de risco, tomadas como encruzilhadas da
perinatalidade. Como auxiliar os pais no processo de “construção de um trabalho de luto”, numa sociedade que idealiza
a infância e seu desenvolvimento, denega a falta, a perda e a morte? Serão abordadas vicissitudes da morte perinatal e
do desenvolvimento de risco na reorganização da parentalidade, na subjetivação infantil e na formação de novos laços.
Palavras-chave: parentalidade; risco psíquico; prevenção
1º Trabalho
DA PARENTALIDADE PARCIAL À INTERAÇÃO POTENCIAL: PESQUISA E INTERVENÇÃO NA DESNUTRIÇÃO INFANTIL
Marisa Amorim Sampaio Cunha (UNICAP)
Magdala, 33 anos; Renata, um ano e cinco meses. Mãe e filha participavam de pesquisa sobre a psicodinâmica interativa
mãe-criança desnutrida grave hospitalizada. Ao longo dos 12 dias de internação da díade, foram retomados elementos
chave na compreensão do processo de parentalidade e sua promoção na re-atualização da engrenagem psíquica da
mãe e da criança. Algo parecia ter sido interrompido entre Magdala e Renata no início de vida desta; quais os reflexos
dessa suposta interrupção na interação da díade? Estados extremos de desnutrição parecem corresponder às faltas
nutricionais, mas sua potência mortífera pode ser incrementada pelas vivências de privação ou de excesso, do ponto de
vista afetivo. Buscava-se compreender as marcas simbólicas diante da falta do desejo de comer
(existir)/alimentar/demandar, na encruzilhada da parentalidade. Interpretou-se a desnutrição como fruto de um
possível processo de destituição recíproca. Paradoxalmente, apesar da insalubridade do ambiente hospitalar, parecia
se configurar a reversão do quadro de destituição recíproca/desnutrição fisiológica e simbólica, num resgate das
funções materna e filial. Vinhetas, filmes e fotografias da díade ilustram que, mesmo com os sinais e demandas de
Renata, Magdala não parecia perceber o renascimento da filha. Num dilema ético, entre o setting de pesquisa
acadêmica e a possibilidade da intervenção clínica, optou-se pela última, considerando a urgência de intervir diante do
não-olhar da díade, sobretudo quando a mãe não se dá conta disso. Buscou-se valorizar a parentalidade parcial,
favorecendo um espaço potencial de interação, diminuindo a ferida narcísica materna, reorganizando as posições,
apostando em reenlaces.
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2º Trabalho
O AUMENTO DA DEMANDA DA NEUROPSICOMOTRICIDADE PARA BEBÊS COMO UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
NA RELAÇÃO PARENTAL
Rossana de Vasconcelos Pugliese Vito (IBMR)
O impacto gerado pelo aumento dos índices de nascimentos de crianças com problemas neonatais promoveu a
necessidade de uma nova abordagem e especialização dos profissionais de saúde, no que se refere ao acompanhamento
do desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido de risco e investigação específica de suas condições clínicas. A
evolução científica proporcionou um melhor atendimento para estas crianças e, igualmente, possibilitou a criação de
programas de estimulação ao bebê nascido sem nenhuma complicação, com o objetivo, inicial, de tomar medidas de
prevenção e promoção da saúde. Nesse processo surgiram os chamados Espaços de Estimulação Infantil, locais que não
são as creches ou escolas, mas se caracterizam por serem especializados e adaptados para o atendimento e estimulação
infantil, com programas lúdicos e planejados para cada ano e meses das crianças com intervenções que têm a pretensão
de potencializar as experiências motoras e sensoriais, em especial, auxiliando nos ganhos do desenvolvimento humano.
Como condição para o sucesso da intervenção, os cuidadores precisam estar presentes durante as atividades propostas.
Assim, as atividades lúdicas permitem aos cuidadores uma capacitação, na medida em que eles aprendem tarefas e
brincadeiras criativas com os seus bebês. Diante disso, a presente pesquisa buscou delinear alguns estudos
exploratórios que forneçam subsídios para ajudar a descrever e compreender algumas variáveis desse crescente
fenômeno, entre eles: quais as crenças de pais/mães sobre o papel da intervenção da neuropsicomotricidade para seus
bebês, bem como qual o perfil de pais/mães que buscam por essa intervenção?
3º Trabalho
LUTO E MELANCOLIA NA CLÍNICA DA PERINATALIDADE
Silvia Maria Abu-Jamra Zornig (PRO)
A morte perinatal, na grande maioria dos casos, é um corte e uma interrupção na construção da parentalidade e na
constituição de um espaço psíquico para os adultos que ocupam a função de pais. Sabemos que tornar-se pai e mãe
pressupõe um trabalho de luto referido à perda do lugar de filho/filha, perda da proteção geracional e confronto com
uma nova posição, mas junto com a constatação desta perda, surge a possibilidade construir um novo lugar e uma nova
função, pois o nascimento de um filho provoca uma modificação no psiquismo de cada um dos pais. No entanto, o que
acontece quando este bebê, enquanto objeto narcísico e virtual/potencial, morre, interrompendo este processo? Como
auxiliar os pais neste processo de “construção de um trabalho de luto” e da parentalidade, numa sociedade ocidental
que tem como característica idealizar a infância, denegar a falta, a perda e consequentemente a morte? Este texto
pretende refletir sobre as vicissitudes do luto perinatal, argumentando que em alguns casos pesquisados, o nascimento
de um novo bebê (bebê de substituição) não se constitui como uma incorporação do objeto perdido, mas sim como
possibilidade de elaborar o luto e formar novos laços.

MESA 32 - EQUILÍBRIO TRABALHO-FAMÍLIA ENTRE CASAIS COM FILHOS PEQUENOS
Proponente: Thaís Juliana Medeiros (UFSCar)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A presente mesa-redonda apresentará três trabalhos explorando as relações entre satisfação, habilidades sociais,
gênero e jornada de trabalho e adaptação às demandas interpessoais do contexto familiar e de trabalho. Na primeira
apresentação intitulada “Equilíbrio trabalho- família: compreendendo a conciliação entre profissão, paternidade e
conjugalidade”, a palestrante Profa. Dra. Ana Carolina Gravena Vanalli irá discorrer sobre os impactos das estratégias
de conciliação entre o trabalho e a família utilizadas pelos casais com filhos pequenos. A partir de entrevistas
semiestruturadas, abordará as vivências dos participantes em relação à conciliação entre as demandas da união
conjugal, do trabalho profissional, do cuidado com o filho e atividades pessoais. A segunda apresentação, intitulada
“Efeitos de jornada de trabalho, habilidades sociais e gênero sobre o equilíbrio trabalho-família”, a palestrante Dra.
Thaís Juliana Medeiros apresentará as influências de habilidades sociais na resolução de conflitos familiares gerados
pelas demandas do trabalho profissional, na percepção de estresse e de bem-estar. Discutirá os conjuntos de
habilidades sociais mais envolvidos nas percepções de homens e mulheres como facilitadores da conciliação entre
tarefas familiares e laborais. Na terceira apresentação, a palestrante Dra. Meiridiane Domingues de Deus fará uma
exposição acerca das mudanças nos papéis familiares levando a maior participação dos homens na esfera familiar
envolvendo os cuidados com os filhos. A partir das três apresentações, será possível de refletir acerca da temática do
equilíbrio trabalho-família, com estudos focados no objetivo de avançar nas pesquisas sobre promoção da saúde de
homens e mulheres que sejam casados, trabalhando e com filhos pequenos.
Palavras-chave: relação trabalho-família, gênero, habilidades sociais, família, profissão
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1º Trabalho
EQUILÍBRIO TRABALHO- FAMÍLIA: COMPREENDENDO A CONCILIAÇÃO ENTRE PROFISSÃO, PATERNIDADE E
CONJUGALIDADE
Ana Carolina Gravena Vanalli (UFTM)
No campo do desenvolvimento humano, o interesse pelo estudo da conciliação entre trabalho profissional e família
vem ganhando destaque, uma vez que grande parte dos casais enfrenta demandas que, somadas, geram conflitos. A
participação feminina no mercado de trabalho trouxe transformações nas relações conjugais e familiares, com
diferentes impactos sobre os casamentos, o desenvolvimento dos filhos, a progressão na carreira e o bem estar pessoal
dos indivíduos. Para compreender os impactos das estratégias utilizadas pelos casais nesse novo contexto social, esse
estudo visou entrevistar 50 casais com de diferentes níveis sócio-econômicos, idades e profissões, com filhos menores
de seis anos. Utilizou-se uma entrevista com questões abertas e escalas já utilizadas em estudos anteriores, abordando
as vivências dos participantes em relação à conciliação entre as demandas da união conjugal, do trabalho profissional,
do cuidado com o filho e atividades pessoais. As entrevistas foram realizadas com ambos os cônjuges individualmente.
A localização de participantes foi realizada por meio da técnica “bola de neve”. Os dados foram analisados por meio de
análises estatísticas descritivas e pela categorização das respostas. Os participantes tinham idade média de 32 anos, a
maioria apresentava ensino superior, com profissões diversas. Em relação às atividades profissionais, as mulheres
descreveram maior sensação de sobrecarga, tendendo a subestimar os custos da conciliação entre as demandas
profissionais e familiares para seus esposos. Homens e mulheres consideravam suas atividades profissionais
importantes em suas vidas e consideram satisfatórias suas relações com os colegas de trabalho. Encontrou-se, de forma
geral, satisfação com o casamento, sendo que a demonstração de sentimentos negativos foi o fator de maior
insatisfação conjugal. Para a maioria dos participantes, a chegada do filho trouxe modificações positivas, também, os
casais sentiam-se satisfeitos com o apoio que recebiam e ofereciam de seus cônjuges. As mulheres desempenhavam
tarefas domésticas com maior freqüência que os homens, encontrando-se mais sobrecarregadas. As mulheres
apresentaram-se como as principais cuidadoras dos filhos, embora os homens demonstrassem interesse na realização
dessas atividades. Homens e mulheres dispunham de estratégias institucionais para a conciliação trabalho-família,
embora essas fossem restritas a creches e convênios. Os participantes relataram que desejavam estratégias que
envolvessem maior flexibilidade de horário, redução de jornadas e ampliação dos recursos já oferecidos. Para os
cuidados da casa e do filho estes contavam com serviços profissionais e auxílio de familiares. Os participantes
demonstraram bons níveis de autoestima, satisfação com a vida e qualidade de vida. As análises realizadas permitem
concluir que há trajetórias profissionais e pessoais distintas para homens e mulheres que trabalham e têm filhos e
indicando a necessidade de melhores estratégias de conciliação a fim de assegurar melhor qualidade de vida e
possibilidade de sucesso tanto na esfera profissional quanto na esfera familiar, com consequência para o
desenvolvimento e bem estar dos filhos destes casais.
2º Trabalho
PERCEPÇÕES DE PAIS E MÃES DE CRIANÇAS COM IDADE PRÉ-ESCOLAR SOBRE A RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E FAMÍLIA
Meiridiane Domingues de Deus (UFSC)
A inserção da mulher no mercado de trabalho exigiu uma modificação no papel exercido pelo pai no contexto familiar
e nas atividades do lar. Ainda que a mulher seja a principal responsável pelo cuidado dos filhos, vínculos familiares e
tarefas de casa, o homem está mais participativo nas atividades relativas a família, acompanhamento, cuidado e
educação dos filhos. Na sociedade contemporânea, homens e mulheres vivenciam múltiplas funções como a partilha
de tarefas domésticas, o cuidado com os filhos e a administração das questões relativas ao trabalho. Mas, a maior
sobrecarga ainda está atrelada às mulheres que vivenciam duplas e triplas jornadas de trabalho. O trabalho tem um
papel importante na vida das pessoas, e principalmente para os homens. Embora existam mudanças no envolvimento
e participação do pai na família, criação, cuidado e educação das crianças, o homem ainda está vinculado às questões
ligadas aos compromissos do trabalho como forma de assegurar o papel de provedor. O investimento na carreira pode
possibilitar um menor envolvimento do pai nas questões relativas ao lar e também reduzida participação no cuidado
com os filhos. Mas também, à medida que as mulheres se inserem no mercado de trabalho e passam a ganhar melhores
salários, contribuem para a qualidade de vida no ambiente familiar. Por outro lado, se faz necessário que os homens
ajudem no cuidado dos filhos e nas tarefas do lar. Neste contexto, cabe considerar aspectos importantes na relação
entre trabalho e família como pressões, estresse, satisfação e jornada de trabalho. Essas questões podem influenciar a
participação de homens e mulheres na vida familiar, como também, pode contribuir para o surgimento de dificuldades
em estabelecer um equilíbrio entre essas duas áreas da vida. Assim, este trabalho trata-se de um recorte da pesquisa
intitulada “Parentalidade e trabalho em famílias com crianças de 4 a 6 anos” realizada em duas instituições de ensino
infantil em um município da região Sul. Participaram desse estudo 24 pais e mães (12 casais) de crianças com idade de
4 a 6 anos com desenvolvimento típico em famílias da região sul do Brasil. Esse projeto de pesquisa caracterizou-se pela
abordagem metodológica qualitativa e teve como objetivo analisar as percepções de pais e mães sobre parentalidade
e trabalho em famílias com crianças de 4 a 6 anos. Foram aplicados questionários sociodemográficos, diário de uso do
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tempo semanal e três entrevistas semiestruturadas (entrevista sobre envolvimento parental, entrevista sobre práticas
parentais e entrevista sobre trabalho e família). Para este trabalho serão apresentados os resultados referentes ao diário
do uso do tempo semanal e questões referentes a entrevista sobre trabalho e família.
3º Trabalho
EQUILÍBRIO TRABALHO-FAMÍLIA ENTRE CASAIS COM FILHOS PEQUENOS
Thaís Juliana Medeiros (UFSCar)
A presente mesa-redonda apresentará três trabalhos explorando as relações entre satisfação, habilidades sociais,
gênero e jornada de trabalho e adaptação às demandas interpessoais do contexto familiar e de trabalho. Na primeira
apresentação intitulada “Equilíbrio trabalho- família: compreendendo a conciliação entre profissão, paternidade e
conjugalidade”, a palestrante Profa. Dra. Ana Carolina Gravena Vanalli irá discorrer sobre os impactos das estratégias
de conciliação entre o trabalho e a família utilizadas pelos casais com filhos pequenos. A partir de entrevistas
semiestruturadas, abordará as vivências dos participantes em relação à conciliação entre as demandas da união
conjugal, do trabalho profissional, do cuidado com o filho e atividades pessoais. A segunda apresentação, intitulada
“Efeitos de jornada de trabalho, habilidades sociais e gênero sobre o equilíbrio trabalho-família”, a palestrante Dra.
Thaís Juliana Medeiros apresentará as influências de habilidades sociais na resolução de conflitos familiares gerados
pelas demandas do trabalho profissional, na percepção de estresse e de bem-estar. Discutirá os conjuntos de
habilidades sociais mais envolvidos nas percepções de homens e mulheres como facilitadores da conciliação entre
tarefas familiares e laborais. Na terceira apresentação, a palestrante Dra. Meiridiane Domingues de Deus fará uma
exposição acerca das mudanças nos papéis familiares levando a maior participação dos homens na esfera familiar
envolvendo os cuidados com os filhos. A partir das três apresentações, será possível de refletir acerca da temática do
equilíbrio trabalho-família, com estudos focados no objetivo de avançar nas pesquisas sobre promoção da saúde de
homens e mulheres que sejam casados, trabalhando e com filhos pequenos.

MESA 33- ACOMPANHAMENTO A PAIS E À EQUIPE NA PERINATALIDADE
Proponente: Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
O período perinatal é constituído de processos complexos e momentos determinantes – confirmação da gravidez,
gestação, parto e nascimento, puerpério - que se desenrolam em um tempo curto, mas intenso. Esses momentos são
acompanhados de profundas transformações em todos os familiares. O profissional que se dedica a esse período inicial
do desenvolvimento emocional tem que lidar com uma diversidade de constelações psíquicas de todos os familiares,
pois está presente no momento em que os fatos estão ocorrendo, sendo testemunha viva desses acontecimentos.
Reaproximar-se das sensações inomináveis e conscientemente desconhecidas desse período exige uma disponibilidade
interna ímpar, constantemente exigida da equipe médica que, frequentemente, lida com esse processo complexo e
desafiador de forma solitária, e muitas vezes sem formação ou ferramentas adequadas. Precisa ter maior plasticidade
no contato com cada situação particular, grande tolerância e flexibilidade para lidar com as mesmas. Maiores são as
complicações do processo: todos os familiares informam, agem e reagem, transferindo suas necessidades, conflitos e
resistências. Há uma reorganização própria, já desde o período perinatal, de toda a família que é simultânea à ocupação
de um lugar e um papel, por parte do bebê, na dinâmica familiar e transgeracional. As apresentações que comporão
essa Mesa têm por objetivo apresentar resultados de nossas pesquisas envolvendo o acompanhamento a pais e equipe
no período perinatal, a partir de diferentes metodologias: observação pelo método Bick de observação de bebês,
entrevistas e casos clínicos.
1º Trabalho
PERINATALIDADE INTERVENÇÃO OBSERVAÇÃO DE BEBÊS: ACOMPANHAMENTO DE ULTRASSONOGRAFIAS
OBSTÉTRICAS: UMA APLICAÇÃO DO MÉTODO BICK DE OBSERVAÇÃO DE BEBÊS
Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS)
Nossas pesquisas de aplicação do método Bick de observação de bebês ao setting ultrassonográfico têm demonstrado
a utilidade do método para a investigação de fenômenos psíquicos primitivos. Acompanhando o rápido
desenvolvimento fetal, a gestante vai sofrendo rápidas transformações em seu corpo, que se relaxa, se expande, cresce
para dar espaço a esse feto que está fora do seu controle, mas que é por ela sustentado, nesse ambiente dinâmico, até
o parto. Abrigar um outro dentro de si, com vida, ritmo, movimento, sexo e características próprias e independentes,
não é tarefa simples. A mulher regride, fragiliza-se, experimenta um afrouxamento em sua estrutura defensiva, uma
maior permeabilidade de seu inconsciente e das trocas mente-corpo. É intensa a mobilização interna no período
gestacional. O profissional previamente treinado no método Bick pode ser usado para alívio das ansiedades e
desintoxicação das mesmas. Ele absorve, como uma “esponja de angústias”, todo o conteúdo desconcertante e, como
um dreno emocional, carrega-o para fora, para a supervisão semanal. As ferramentas desenvolvidas a partir da
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experiência de observação com o método Bick, tais como um olhar que ajuda a sustentar e integrar, e também um olhar
através do corpo que se coloca como receptor de afetos e vivências não verbais, que pode compreender e digerir o
tumulto emocional da família, podem colaborar para aliviar a todos da sobrecarga emocional do momento. Com sua
presença viva, disponibilidade interna, constância e previsibilidade, o profissional fornece um setting interno, que
facilita o processo de desenvolvimento, especialmente a integração.
2º Trabalho
CUIDANDO DE QUEM CUIDA DE UMA PERDA GESTACIONAL: A IMPORTÂNCIA DO SUPORTE ÀS EQUIPES DE SAÚDE
Daniela Centenaro Levandowski (UFCSPA), Gabriela Vescovi (UFRGS)
Perdas gestacionais são bastante frequentes no Brasil. Essa situação, que desafia o curso de vida, costuma apresentar
repercussões emocionais para as mulheres e suas famílias. A assistência à perda gestacional em geral é feita em
hospitais, especialmente por profissionais da Medicina e Enfermagem, pois nem sempre existe a possibilidade de
acompanhamento psicológico para as famílias. Em estudo qualitativo, transversal e exploratório-descritivo sobre a
temática, no qual participaram 12 casais heterossexuais, de diferentes níveis de escolaridade e sócio-econômico,
residentes em diferentes estados brasileiros, foi possível identificar, a partir das entrevistas conjuntas com os cônjuges,
dificuldades diversas referentes à assistência recebida nos hospitais por ocasião da perda gestacional. Tais situações
envolveram, por exemplo, dificuldade dos profissionais de transmitir a notícia da morte do bebê, falta de acolhimento
dos profissionais, e inexistência de um ambiente específico para a internação, separado das demais parturientes. Em
suma, no depoimento dos casais predominou uma percepção de atendimento pouco humanizado, diante do qual
apenas desejavam “ir embora”. Diante desses achados, no presente trabalho busca-se refletir sobre a importância das
equipes de saúde na assistência de casais que vivenciam perdas gestacionais, bem como sobre a importância do cuidado
a essas equipes profissionais, para que possam efetivamente exercer o seu papel de cuidado. Situações como as
relatadas pelos casais podem dificultar a vivência do seu processo de luto. É preciso entender, portanto, que aspectos
da situação podem contribuir para a emergência das atitudes adotadas pelos profissionais de saúde. Entende-se que a
natureza da perda e o momento em que ocorrem pode impactar os profissionais, influenciando no cuidado oferecido
aos casais, para além de características da própria atividade laboral e de experiências de formação que tenham ou não
vivenciado.
3º Trabalho
A OBSERVAÇÃO DE BEBÊS COMO ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO EM UM CENTRO OBSTÉTRICO
Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS), Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS)
Nos últimos anos, nossa experiência de observação em Centro Obstétrico tem nos mostrado que a aplicação do Método
Bick neste contexto não é tarefa fácil. As características do parto, evento que transcorre nesse ambiente, são
extremamente mobilizantes. Elas remetem todo ser humano ao seu próprio nascimento, às suas memórias mais
arcaicas, de uma época em que as palavras não tinham sentido e não serviam para definir o que foi registrado através
de sensações ainda predominantemente somáticas. O impacto emocional produzido pela chegada de um bebê favorece
a regressão, tornando a mãe e todos os envolvidos mais permeáveis e transparentes, expressando mais facilmente as
suas sensações, desejos, sentimentos de abandono, solidão, conflitos, ambivalência e idealização. Estamos
particularmente interessados nos desafios para a equipe de profissionais que trabalham na assistência à mulher que
está parindo e que têm de lidar não só com o bebê, mas, inevitavelmente, com as reações emocionais inesperadas de
todos os membros da família que estão passando por intensas transformações. Assim, o objetivo deste trabalho é
refletir sobre o uso do Método Bick como estratégia de intervenção em um Centro Obstétrico, visando chamar atenção
dos profissionais para a necessidade de rever suas práticas de assistência no momento do nascimento. Atualmente,
vive-se um momento de revisão e de discussão sobre as práticas ligadas ao parto, especialmente no Brasil, e é
compromisso irrefutável lançar luz sobre o potencial clínico e de intervenção do Método Bick, contribuindo, assim, para
a disseminação e aplicação de seus pressupostos nos mais variados contextos.
4º Trabalho
DESVELANDO A GESTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO: A EXPERIÊNCIA DAS MULHERES "BARRIGAS SOLIDÁRIAS"
Susan Lusca da Silva (UFRGS), Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS)
O presente trabalho tem por objetivo desvelar a experiência da gestação de substituição de mulheres “barrigas
solidárias”, considerada uma técnica de reprodução assisitda. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, de estudo de
casos múltiplos, envolvendo a experiência de gestação de três mulheres que sub-rogaram seus úteros para gestar o
embrião de um casal heterossexual. As mulheres “barrigas solidárias” foram entrevistadas, por meio de entrevista
semiestruturada, Para cada caso, foi construído um relato clínico, por meio do qual foi possível visualizar a singularidade
da experiência da gestação de substituição de cada mulher. São destacados os desafios de emprestar o próprio corpo
para gestar um filho que não é seu, comunicados pelas gestantes e traduzidos pela pesquisadora. A empatia em relação
ao sofrimento da irmã ou amiga, impossibilitada de gestar o filho em seu próprio corpo, foi o principal motivador que
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impulsionou as mulheres a serem “barrigas solidárias”. A proposta de ser “barriga solidária” ocorreu dentro de um
percurso singular, para o qual contribuiu o relacionamento que ela mantinha com o casal previamente à experiência,
bem como as circunstâncias de vida em que ocorreu a proposta de ser barriga solidária. Discute-se o fato de que, ao
aceitar fazer a gestação de substituição para realizar o desejo de uma mulher ou de um homem de ter um filho, a mulher
“barriga solidária” não se dá conta desses desafios, lançando-se ao desconhecido. Essa experiência é elaborada e
reconhecida somente em um a posteriori, especialmente no momento do parto, em que aparecem medos primitivos
de morte e solidão, bem como tomada de consciência das transformações no próprio corpo.

MESA 34 - PARENTALIDADE E SUA RELAÇÃO COM O COMPORTAMENTO INFANTIL DE CRIANÇAS COM
DESENVOLVIMENTO TÍPICO E ATÍPICO
Proponente: João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo do ciclo de vida
A família é compreendida como um sistema que promove o desenvolvimento infantil. Uma de suas principais funções
está centrada na socialização infantil. Deste modo, pode-se dizer que o comportamento social das crianças sofre
influências deste sistema complexo e que está em constante interação. Tais interações correspondem às funções de
cada membro que a compõem. As relações parentais são temas centrais para compreensão do sistema de interação e
da promoção do desenvolvimento infantil. Neste cenário, esta mesa propõe uma discussão tendo como eixo comum as
relações estabelecidas entre pais e filhos, com vistas à compreensão do comportamento infantil. Para tanto, tem como
objetivo analisar o fenômeno da parentalidade, representado aqui pelos conceitos de práticas e estilos parentais e de
relações familiares e sua relação com o comportamento infantil de crianças com desenvolvimento típico e atípico. Para
tanto, o estudo de Gabriela Mello Sabbag, intitulado “Práticas educativas maternas e comportamento pró-social
infantil”, buscou detectar as relações e as predições entre as práticas e os estilos educativos maternos de 110 mães,
com o comportamento pró-social e os problemas de comportamento dos filhos, estudantes do primeiro ano do Ensino
Fundamental, com idade entre cinco e seis anos. Os resultados indicam que a prática materna pode estar relacionada
ao comportamento pró-social infantil. Já a pesquisa de Carina Nunes Bossardi, intitulada “Relações pais-filhos,
relacionamento entre irmãos e comportamento infantil diante da chegada do segundo filho: estudo de caso sobre
relações familiares e o ciclo vital familiar”, por meio de um estudo de caso com dois casais, teve como objetivo
compreender as relações familiares a partir do nascimento do segundo filho, vendo se há modificações nessa estrutura
e no comportamento infantil, em decorrência da fase do ciclo vital familiar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e
apresenta como resultados o comportamento das crianças pode sofrer mudanças em decorrência do ciclo vital familiar
e que a relação entre irmãos pode tanto impulsionar o desenvolvimento infantil como sugerir regressões de
comportamentos infantis. Por fim, o estudo de João Rodrigo Maciel Portes, intitulado “Relações entre estilos parentais
e o comportamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista” propõe um estudo das relações parentais e o
comportamento infantil em crianças com desenvolvimento atípico. Teve como objetivo objetivou relacionar os estilos
parentais com o comportamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Por meio da resposta de 45
casais, pais de crianças com TEA, os resultados indicaram que alguns estilos parentais podem aumentar os problemas
de conduta infantis. Pesquisas como essas fazem -se necessárias para a área de desenvolvimento infantil para sugestões
de intervenções que promovam a saúde das famílias, considerando os diferentes fatores de influência e fazendo uma
análise complexa em decorrência do ciclo vital da diversidade do sistema familiar.
Palavras-chave: parentalidade; comportamento; criança.
1º Trabalho
RELAÇÕES ENTRE ESTILOS PARENTAIS E O COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI), Mauro Luís Vieira (UFSC)
Os estilos parentais além de contemplar as práticas parentais, eles revelam alguns aspectos da cultura (valores e
crenças) e da forma de comunicação dentro do contexto familiar, bem como do apoio emocional e do controle
empregado nas interações pais e filhos. O perfil comportamental da criança poderá interferir nos estilos parentais
adotados pelos cuidadores, principalmente quando o filho tem o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Esse transtorno caracteriza-se principalmente por prejuízos persistentes na comunicação social recíproca e na interação
social, apresentando também padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Entende-se
que uma criança com TEA pode interferir de forma negativa nos estilos parentais, devido as suas características pode
aumentar o comportamento de controle e proteção dos pais. Nesse sentido, essa pesquisa objetivou relacionar os
estilos parentais com o comportamento de crianças com Transtorno do Espectro Autista. Essa investigação caracterizase como descritiva e exploratória. Participaram 45 casais – totalizando 90 participantes, de crianças diagnosticadas com
TEA com média de 59 meses de idade. A coleta de dados foi realizada no Centro Especializado em Reabilitação Física e
Intelectual (CER II) no sul do Brasil. Aplicou-se um questionário de dados sociodemográficos com apenas um dos
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genitores e o Questionário de Dimensões e Estilos Parentais (QDEP) com cada membro do casal separadamente,
composto por 32 itens, divididos em três dimensões autoritativo, autoritário e permissivo, baseados no modelo teórico
de Baumrind. O QDEP é uma versão portuguesa do Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ). Para avaliar
o comportamento da criança também foi aplicado com cada membro do casal o Questionário de Capacidades e
Dificuldades da Criança (SDQ)., ele é constituído por 25 itens divididos em cinco subescalas: hiperatividade, problemas
emocionais, de conduta e de relacionamento e comportamento prossocial, com cinco itens em cada subescala. As
respostas do instrumento foram analisadas com o auxílio de programa de análise estatística, por meio de análises do
tipo descritiva e inferencial não paramétrica. No grupo de mães, o estilo autoritativo e a dimensão comportamento
prossocial evidenciaram uma correlação positiva fraca (r=0,30 p<0,05). Pode-se dizer que aparentemente o uso do estilo
autoritativo com a utilização de estratégias de reforçamento acompanhadas pelo afeto e o estabelecimento de regras
consistentes também aumenta as habilidades de comportamento prossocial da criança. Por outro lado, o estilo
autoritário e a dimensão problemas de conduta evidenciaram uma correlação positiva fraca (r=0,39 p<0,05). Esse
resultado revela que a adoção de um estilo parental autoritário com a utilização excessiva de punições e pouca
afetividade pode aumentar os problemas de conduta que envolve a infração as regras sociais. Os pais obtiveram apenas
uma correlação entre os estilos parentais e as dimensões do SDQ, essa aconteceu entre o estilo permissivo e os sintomas
emocionais (r=0,30 p<0,05). Essa correlação é considerada fraca e significa que quanto mais os pais utilizam do estilo
permissivo com uma criação sem exigências e no provimento de todos os desejos da criança poderá aumentar o nível
de sintomas emocionais da criança, como os relacionados a ansiedade e ao choro excessivo.
2º Trabalho
PRÁTICAS EDUCATIVAS MATERNAS E COMPORTAMENTO PRÓ-SOCIAL INFANTIL
Gabriela Mello Sabbag (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná), Mauro Luís Vieira (UFSC)
O comportamento pró-social é definido como uma ação que visa beneficiar o próximo e está associado à prevenção de
problemas de conduta ao longo do desenvolvimento infantil. Considerando sua importância para as interações sociais,
os contextos e as oportunidades para a aprendizagem e manutenção dos comportamentos pró-sociais na infância; esta
pesquisa buscou detectar as relações e as predições entre as práticas e os estilos educativos maternos de 110 mães,
com o comportamento pró-social e os problemas de comportamento dos filhos, estudantes do primeiro ano do Ensino
Fundamental, com idade entre cinco e seis anos. Para tanto, foram realizadas entrevistas com as mães sobre as práticas
educativas, por meio do CRPR, e sobre o comportamento pró-social dos filhos, pelo SDQ. Com as crianças foram
efetuadas as análises das dimensões comportamentais que envolvem o raciocínio, os sentimentos e à tendência à ação
pró-social por meio do relato verbal das mesmas sobre as histórias, baseadas no paradigma do vitimizador feliz; e o
comportamento de doar foi observado em uma situação semi-experimental. Os resultados indicaram que as crianças
de cinco e seis anos apresentaram altos índices de raciocínio, sentimentos e tendência à ação pró-social, o que foi
apoiado pelas mães que indicaram que a maioria dos filhos age pró-socialmente. As crianças expressaram com maior
facilidade os julgamentos estereotipados sobre a inadequação da situação em que há ausência do ato pró-social por
parte do protagonista das histórias e apresentaram maior dificuldade para descrever seus sentimentos perante a não
ocorrência do ato pró-social e as possíveis ações para o auxílio ao próximo. Não foram observadas diferenças na
frequência do comportamento pró-social em crianças do sexo masculino e feminino, sob a perspectiva materna, mas as
análises infantis indicaram que as meninas apresentaram avaliações mais pró-sociais que os meninos. As práticas
maternas de estímulo à independência, suporte para autonomia, expressão de afeto e calor, as quais culminam em
estilos autoritativos, apresentaram relações positivas com o comportamento pró-social infantil e associações negativas
com os problemas de conduta. Contrariamente, as práticas maternas de controle autoritárias e indutoras de medo
tiveram relações negativas com o comportamento pró-social das crianças e associações positivas com os problemas de
conduta. A prática materna de suporte para independência foi preditora do comportamento pró-social e a prática de
indução do medo foi preditora da menor frequência do comportamento pró-social infantil.
3º Trabalho
RELAÇÕES PAIS-FILHOS, RELACIONAMENTO ENTRE IRMÃOS E COMPORTAMENTO INFANTIL DIANTE DA CHEGADA
DO SEGUNDO FILHO: ESTUDO DE CASO SOBRE RELAÇÕES FAMILIARES E O CICLO VITAL FAMILIAR
Carina Nunes Bossardi (UNIVALI), Nataly Fernanda Molossi (UNIVALI)
Dependendo do momento de vida da família podem ocorrer modificações tanto no que se refere à estrutura, quanto
em relação aos papéis e funções exercidos. Neste aspecto, a chegada de um novo membro familiar é considerada como
uma mudança na estrutura familiar. Mudança essa que pode ser mais intensa ainda em uma família onde já existe um
filho, visto que para além das modificações nas funções dos pais (sistema parental), envolve o relacionamento entre
irmãos (sistema fraternal). Durante a gestação do segundo filho, é de se esperar que o primogênito apresente mudanças
no seu comportamento, como agressividade, maior dependência, choro frequente, birra e comportamentos imitadores
aos de bebês. Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo compreender as relações familiares a partir do
nascimento do segundo filho, vendo se há modificações nessa estrutura e no comportamento infantil, em decorrência
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da fase do ciclo vital familiar. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, exploratório-descritivo. Foi utilizada a
abordagem de estudo de caso com dois casais que possuíam dois filhos. Aplicou-se uma entrevista semiestruturada,
baseada no Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) e também no Questionário de Engajamento Paterno
(QEP). Também fizeram parte do roteiro perguntas relacionadas às relações familiares envolvendo o primogênito e o
segundo filho. As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra e, para a análise dos dados foi utilizada a análise
de conteúdo de Bardin. Como resultados observou-se que o primogênito sofre mudanças de comportamentos e que as
relações se modificam, tanto do casal como dos pais com filhos. A transição para a parentalidade e o surgimento das
relações fraternais no sistema familiar foram analisadas por meio de categorias como Formação da familia e a transição
para a parentalidade; Relações pais-filhos; Funções parentais e divisão de papeis; A chegada do segundo filho;
Experiências de ser pais; A fratria: relacionamento entre irmãos. Os resultados indicaram, portanto, que o primogênito
poderá viver alguns sentimentos de insegurança no que se diz respeito ao novo bebê. Foi possível também evidenciar
que houve planejamento apenas do segundo filho, por isso destaca-se a importância da preparação e do planejamento
para esta transição no ciclo familiar. No que se refere à relação entre o primogênito e seus pais foram indicadas
mudanças em especial no que se refere à divisão da atenção dos pais. O relacionamento entre irmãos e os
comportamentos decorrentes desta interação merecem mais atenção por parte dos pesquisadores da área, no sentido
de melhor compreender sobre a disputa por atenção e os comportamentos de regressão, mas também a possibilidade
de desenvolver habilidades sociais e responsabilidades importantes para a fase do desenvolvimento. Para tanto, esperase que esse estudo sirva de incentivo para a realização de diversas outras pesquisas nesse campo, visto que podem
trazer contribuições para o âmbito familiar, escolar e para a promoção de desenvolvimentos saudáveis nas famílias.

MESA 35 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MORAL: INTERVENÇÕES COM CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS
E IDOSOS
Proponente: Luciana Karine de Souza (UFRGS)
Eixo Temática: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
A produção científica dos pesquisadores brasileiros em psicologia do desenvolvimento moral é tradicional e abundante,
com presença frequente em publicações de alta qualidade e apresentações em congressos nacionais e internacionais.
Decorrem desses esforços intervenções de grande valor para contextos educacionais, organizacionais, comunitários e
de saúde, inclusive sob condições de vulnerabilidade social, envolvendo crianças, adolescentes, adultos e idosos. A
presente mesa-redonda congrega quatro intervenções em psicologia do desenvolvimento moral com tais
características, focalizando intenções educativas em contextos e idades diversos, abrangendo todo o ciclo vital. O
primeiro trabalho apresenta uma intervenção para a promoção do perdão em crianças sob condição socieconômica
desfavorável, vulnerabilidade e maus-tratos. O segundo trabalho relata uma intervenção que promoveu atitudes para
receber o perdão e para perdoar a si mesmo em uma amostra de adultos apenados. De elevada relevância social, este
tipo de intervenção em psicologia do desenvolvimento moral vem contribuir para a continuidade do investimento
científico em amostras adultas em situações sociais especiais. O terceiro trabalho descreve uma intervenção mediante
três atividades de promoção da educação moral, antecedidas e sucedidas por uma avaliação do nível de julgamento
moral. Por fim, o quarto trabalho dessa mesa-redonda contribui para intervenções em psicologia do desenvolvimento
no Brasil com amostra pouco estudada no campo da moral: pessoas idosas. Buscou-se estimular o senso ético e a
cidadania em idosos através de debates sistemáticos de dilemas hipotéticos morais e éticos. O trabalho discute as
interessantes vicissitudes de se conduzir debates de dilemas morais com grupos de idosos, bem como novos caminhos
na direção de intervenções mais eficazes para este tipo de população. Assim, a presente mesa-redonda busca contribuir
com o planejamento e a execução de intervenções em psicologia do desenvolvimento moral no Brasil voltadas para
diferentes contextos, faixas etárias e condições sociais. Os quatro trabalhos detalham as etapas e procedimentos
metodológicos que fundamentaram as intervenções com a população envolvida, os desafios encontrados e
recomendações para novos projetos. O encontro da ciência com a aplicação social, em psicologia do desenvolvimento
humano, é benéfico para ambas.
Palavras-chave: desenvolvimento; moral; intervenções
1º Trabalho
INTERVENÇÃO PARA O PERDÃO EM CRIANÇAS
Eloá Losano de Abreu (UFPB)
O presente trabalho apresenta um programa de intervenção com vistas a promoção do raciocínio do perdão em
crianças. Este projeto foi desenvolvido numa instituição filantrópica de educação complementar na cidade de João
Pessoa, e contou com a participação de crianças com média de sete anos de idade, residentes em bairros de baixa renda
e que vivenciavam situações de vulnerabilidade social. A intervenção teve como base teórica os pressupostos de Piaget
sobre os procedimentos de educação moral, bem como os trabalhos de Robert Enright sobre o desenvolvimento do
raciocínio do perdão. Nesse sentido, buscou-se estimular a tomada de perspectiva social e a empatia, componentes
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considerados necessários para o desenvolvimento moral e para a compreensão do perdão como uma estratégia de
resolução de conflitos. Para tanto, foi utilizada uma fábula infantil como base para as atividades com as crianças. A
adaptação da fábula foi elaborada de forma a permitir uma orientação para a tomada de perspectiva do outro e uma
apresentação sobre as etapas do processo de perdoar. A história foi contada em partes, e após a apresentação de cada
parte havia questões para debates com as crianças sobre as concordâncias e discordâncias das soluções propostas para
o dilema. Ao final das atividades de intervenção, cada criança pôde elaborar um desfecho para a estória, que incluía a
decisão do personagem sobre como resolver o conflito (perdoar ou não perdoar). Durante os sete meses de realização
da intervenção, observou-se a necessidade de estabelecer um vínculo afetivo positivo com as crianças, criando um
ambiente de confiança e segurança para que os temas pudessem ser debatidos, além da necessidade de estabelecer
regras de convivência e uma rotina nas sessões. Ao longo das atividades, foi possível perceber que as crianças passaram
a interagir de maneira mais positiva, respeitando mais os colegas, compreendendo melhor as orientações e exercitando
a tomada de perspectiva e a empatia nas decisões sobre como resolver conflitos interpessoais. Ainda, uma avaliação de
comparação pré-teste e pós-teste evidenciou uma melhora na compreensão do perdão em todas as crianças do grupo
experimental. De maneira geral, as crianças apresentaram concepções de perdão relacionadas a necessidade de
reparação material ou moral, através do pedido de desculpas, o que é coerente com o que a literatura aponta para essa
fase do desenvolvimento infantil. Ainda, as crianças indicaram a importância da passagem do tempo e da diminuição
da raiva para considerarem o perdão como possibilidade, estando este perdão vinculado a uma necessária reconciliação.
Conclui-se que a educação moral de base construtivista apresenta recursos promissores e eficazes para a promoção do
desenvolvimento moral. Em particular, a educação moral do perdão pode ser uma estratégia eficaz para melhor a
qualidade das relações interpessoais, o bem-estar psicológico e a resolução de conflitos desde a infância, se mostrando
um recurso útil para ser aplicado em diversos contextos, como a escola, por exemplo.
2º Trabalho
INTERVENÇÃO PARA O PERDÃO NA PERSPECTIVA DOS OFENSORES
Thalita Lays Fernandes de Alencar (UFPB)
Neste trabalho são apresentados os procedimentos e os resultados de uma intervenção educacional que teve como
objetivo proporcionar conhecimentos sobre as atitudes para receber o perdão e perdoar a si mesmo – dimensões do
perdão referentes aos ofensores, buscando, com isso, apresentar o perdão como uma estratégia possível para resolução
de conflitos e incitar o desejo pelo mesmo. A intervenção foi realizada com cinco apenados em regime semiaberto do
sexo masculino, com idades entre 28 e 47 anos. Os participantes foram avaliados antes e depois da intervenção com
relação às variáveis Receber o Perdão, Autoperdão, Desejabilidade Social, Vulnerabilidade, Ansiedade, Depressão e
Autoestima. A intervenção ocorreu em 16 encontros, com duração de aproximadamente 90 minutos cada, e foi baseada
nos processos clínicos de receber o perdão e autoperdão propostos por Robert Enright, tendo atividades e/ou
discussões voltadas para cada unidade das quatro fases desses processos: Reconhecimento, Decisão, Resolução e
Aprofundamento. Assim, cada encontro tinha como tema uma etapa dos processos propostos para alcançar essas
atitudes, havendo sempre um momento de explicação, seguido de atividades para que os participantes pudessem
discutir e trabalhar os temas abordados. Diversos recursos foram utilizados para estimular as explicações e as discussões
ao longo das sessões (ex.: vídeo, dinâmicas, histórias, dilemas, relatos pessoais, etc). Os resultados obtidos pela
intervenção indicam que este estudo atingiu o objetivo de contribuir para avanços na promoção do perdão e para a
melhoria do bem-estar dos participantes. Enquanto grupo, os participantes obtiveram aumento nas médias de atitude
para receber o perdão, desejabilidade social, vulnerabilidade e ansiedade. Porém, análises estatísticas individuais,
realizadas através do método de Jacobson e Truax, permitiram avaliar os resultados de forma ainda mais precisa,
levando em conta que os avanços no perdão podem seguir ritmos distintos em cada participante. Dessa maneira,
verificou-se que quatro participantes tiveram avanços na atitude para receber o perdão, dois participantes na atitude
para perdoar a si mesmo e três participantes na autoestima; enquanto dois participantes tiveram diminuição
significativa na vulnerabilidade e um participante na depressão. Houve, ainda, um participante que não obteve avanço
na atitude para receber o perdão e apresentou diminuição significativa na atitude para o autoperdão e na autoestima
após a intervenção. Considerando que o trabalho com o perdão na perspectiva dos ofensores tem como elementos
centrais o reconhecimento do erro e aceitação da responsabilidade, que levam a sentimentos negativos, para depois
buscar superá-los e ressignificá-los, uma das possíveis hipóteses para o resultado controverso do quinto participante é
de que ele ainda estivesse em um momento inicial do processo, e necessitasse de maior tempo que os demais para
avançar e desenvolver sua atitude para o perdão. Estudos futuros devem ampliar o número de grupos e de participantes,
para assim ter maior confiança na afirmação da efetividade da intervenção, bem como realizá-la com mais tempo de
trabalho, para que sejam atendidas as necessidades de um maior número de participantes.
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3º Trabalho
EDUCAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA PERSONALIDADE MORAL NO ENSINO MÉDIO
Rita Melissa Lepre (UNESP)
Neste trabalho apresentaremos e refletiremos sobre os resultados da pesquisa de mestrado de João Gabriel Jeziorny
Miranda, desenvolvida junto ao programa de Mestrado Profissional em Docência para a Educação Básica, Unesp/Bauru,
por mim orientada. A partir da questão colocada inicialmente pelo filósofo Sócrates sobre se é possível ensinar a virtude
ou formar os sujeitos eticamente, buscamos realizar uma investigação sobre as possibilidades e os resultados de uma
intervenção voltada ao desenvolvimento da personalidade moral de alunos do ensino médio de uma escola de ensino
integral. Como aporte teórico nos embasamos, sobretudo, nos estudos de Piaget sobre o Juízo Moral, na teoria de
Kohlberg sobre o desenvolvimento do raciocínio moral e nas investigações de Puig sobre a construção da personalidade
moral. Participaram da intervenção 34 alunos de uma unidade escolar da rede pública paulista integrante do Programa
de Ensino Integral, que consistiu na aplicação de uma avaliação composta por questões abertas baseadas no Dilema de
Heinz, proposto por Kohlberg na Moral Judgement Interview (MJI), forma A, aplicada antes e depois da realização de
um conjunto de três atividades voltadas à promoção do desenvolvimento moral e propostas por Puig: 1) compreensão
crítica (02 encontros), clarificação de valores (04 encontros) e discussão de dilemas morais (04 encontros). Cada
encontro teve a duração de 01 hora e 40 minutos e foi realizado durante o desenvolvimento da disciplina “Curta Pensar”,
que compõe o quadro das disciplinas eletivas do Programa de Ensino Integral (PEI) cujo objetivo é trabalhar com temas,
conteúdos e dinâmicas que promovam um aprofundamento nas disciplinas da base curricular comum e contribuam
para o projeto de vida do aluno. Após a realização dos 10 encontros reavaliamos os resultados da entrevista, a partir do
dilema de Heinz, proposto por Kohlberg, identificando as respostas dos participantes em relação ao nível e estágio de
desenvolvimento moral. Apesar do tempo de intervenção ter sido relativamente curto, os resultados apontam
evoluções no raciocínio moral, observadas por meio da aplicação do instrumento, e na construção da personalidade
moral, verificado por meio das atividades de educação moral e observações realizadas. Dos 34 participantes observamos
a evolução do nível 01 (pré-convencional) para o nível 02 (convencional) em 06 alunos, e a evolução de estágios,
sobretudo do estágio 03 para o estágio 04, de 12 alunos. Constatou-se, ainda, melhora significativa na capacidade
dialógica e interativa, assim como nas formas de expressão verbal e participação nas aulas. Concluímos que é possível
e necessária uma educação em valores na escola de ensino médio e que o desenvolvimento moral precisa ser pauta
integrante dos projetos pedagógicos das escolas públicas e privadas de educação básica.
4º Trabalho
DEBATES DE DILEMAS MORAIS COM A POPULAÇÃO 60+
Luciana Karine de Souza (UFRGS), Sophia Martínez (PUCRS), Bruna Wagner Fritzen (UFRGS),
Milene Amaral Pereira (UFRGS), Patricia Unger Raphael Bataglia (UNESP)
O presente trabalho relata um projeto de pesquisa e extensão universitária que buscou estimular o senso ético e a
cidadania em idosos através de debates sistemáticos de dilemas hipotéticos morais e éticos. Conduziu-se uma
intervenção via grupo focal com participantes com idades entre 60 e 82 anos (seis mulheres e um homem), todos
residentes em Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Foram 15 encontros semanais de 1h30min entre agosto e dezembro
de 2018, coordenados por uma docente-pesquisadora e assistidos por três estudantes de graduação e pós-graduação,
que realizaram registros de observações e de falas relevantes. O Moral Competence Test foi utilizado antes e depois da
discussão de 13 dilemas morais. Cada dilema foi abordado em um encontro, com exceção do primeiro e do último
encontros (pré- e pós-teste). Os dilemas trataram de tópicos como roubo em supermercado, risco de morte em
astronautas, eutanásia, promessa entre pais e filhos, condução de veículo sob influência de bebida alcoólica, quebra de
sigilo, alteração de DNA, maus-tratos a animais, transplante envolvendo diferentes etnias e religiões, reincidência em
crimes, tortura para obtenção de informações, e os conhecidos dilema do bonde desgovernado e o Dilema de Heinz.
Foram calculados os escores do teste aplicado, realizada análise qualitativa sobre os dados de questionário sobre a
experiência no grupo, sobre as anotações livres e analisada a participação de cada integrante em termos de frequência
e engajamento nas discussões. A frequência não interferiu sobre o engajamento, o qual foi gradualmente aumentando.
A autoavaliação da participação foi percebida como boa. A avaliação da intervenção foi positiva por ser propulsora de
reflexão sobre temas complexos, exercício da consciência dos aspectos debatidos e pelas questões levantadas. Dos sete
participantes, três apresentaram escore maior de competência moral no pós-teste, ao passo que os demais quatro
participantes avançaram no escore de ao menos um dos dilemas do teste. Quatro pessoas debateram ao menos um dos
dilemas com cônjuges, familiares ou amigos; as outras três, comentaram sobre os debates com essas pessoas. Os
dilemas mais apreciados foram os de Heinz, da promessa entre pais e filhos, e da reincidência em crimes. Os resultados
mostraram avanço no raciocínio moral segundo os estágios propostos por L. Kohlberg, assim como autorrelato de
mudanças em si em termos de tomada de perspectiva e empatia nas diferentes situações apresentadas pelos dilemas.
Serão discutidas as interessantes vicissitudes de se conduzir debates de dilemas morais com grupos de idosos, bem
como novos caminhos na direção de intervenções mais eficazes para este tipo de população.
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MESA 36- A LITERATURA E O CINEMA EM FOCO: ARTICULAÇÕES POSSÍVEIS ENTRE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E AS ARTES
Proponente: Larissa Krüger Fernandes (UnB)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Esta mesa tem como proposta a articulação de temas relacionados às artes, à experiência estética e ao desenvolvimento
humano. A mesa toma a literatura e o cinema como expressões artísticas e propõe refletir sobre a dimensão desses
artefatos culturais para o desenvolvimento humano a partir de contextos específicos. Consideramos que as expressões
artísticas podem constituir-se como espaço para desestabilização do senso comum, resistindo e criando alternativas às
representações dominantes, promovendo tensionamentos com a realidade e provocando sensações e pensamentos
que podem levar a uma visão mais crítica do mundo em que se vive. A partir de aportes teóricos confluentes, mas
distintos, as proponentes da mesa refletem sobre seus objetos de estudo traçando paralelos e apontando
distanciamentos. Apresentando “Experiências de crianças com deficiência visual em ateliê literário: da fruição estética
às implicações éticas”, Ana Paula Pereira (UFSC) discute as dimensões política e poética de encontros de crianças com
deficiência visual com a Literatura, no contexto de um ateliê literário, explorando o potencial das experiências com a
arte como experiências estéticas que educam e desenvolvem a imaginação humana. Tratando também das relações
entre desenvolvimento humano e literatura, Lady Daiane Martins Ribeiro (UnB) apresenta “Argumentação e literatura
no desenvolvimento da criança em período de alfabetização”, discutindo a contribuição da literatura para a construção
argumentativa de crianças no período de alfabetização, defendendo a alfabetização infantil pela perspectiva literária
como potencial da argumentação cultural e dialógica, enfatizando as mudanças e transformações semióticas do
pensamento pela linguagem. Por fim, focalizando o cinema como expressão artística, em “Experiência estética no
cinema e desenvolvimento humano: reflexões a partir da Psicologia Cultural”, Larissa Krüger-Fernandes (UnB) e Fabrícia
Teixeira Borges (UnB) se aproximam do cinema - enquanto produção cultural humana – para explorar processos de
desenvolvimento humano na perspectiva da psicologia cultural.
Literatura; cinema; desenvolvimento humano
1º Trabalho
EXPERIÊNCIAS DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL EM ATELIÊ LITERÁRIO: DA FRUIÇÃO ESTÉTICA ÀS IMPLICAÇÕES
ÉTICAS
Ana Paula Pereira (UFSC)
A leitura é uma forma de felicidade. Essa foi uma declaração feita pelo escritor Jorge Luis Borges, disse ele, “Dediquei
parte de minha vida às letras, e creio que a leitura é uma forma de felicidade. [...] Emerson concorda com Montaigne
sobre o fato de que devemos ler somente aquilo que nos agrada e que um livro tem que ser uma forma de felicidade.”
(BORGES, 2002, p.13). A afirmação de Borges é um alento embora possa soar também como uma provocação, se
considerarmos que durante um longo período escolar (do ensino fundamental ao médio, passando pela graduação) um
conjunto de diversas leituras obrigatórias de nós é esperado; e também se considerarmos que são muitas as pessoas
que restringem suas experiências de leitura, justamente por não a significarem como uma forma de felicidade. Por outro
lado, o alento que podemos sentir vindo desta afirmação de que a leitura é uma forma de felicidade, provém da
possibilidade de exercer um direito, o de ler pelo prazer. Ler apenas o que se realmente deseja ler. Como assegurar a
possibilidade de que a leitura seja uma forma de felicidade? O que garante que essa experiência possa acontecer? Como
promover para pessoas a quem as experiências de leitura são difíceis, cheias de obstáculos e por vezes experiências
carregadas de dor como para crianças com deficiência visual em processos de alfabetização, momentos de leitura como
experiência de prazer, de fruição estética? Essas foram as indagações que guiaram a preparação da ação de mediação
literária Poesia na FACE, um ateliê literário premiado como uma boa prática em 2016 através do edital: Todos por um
Brasil de leitores, do Ministério da Cultura, proposto para atender crianças com deficiência visual e com dificuldades
nas experiências escolares de leitura e escrita. Esse espaço-tempo do ateliê foi concebido para possibilitar e provocar
encontros com a literatura, com a poesia, com os livros de literatura infanto-juvenil e acolher também as matérias da
vida, as histórias, os sentimentos, os desejos, as memórias. Como objetivo, busco apresentar uma discussão que articula
as dimensões política e poética sobre encontros de crianças com deficiência visual com a Literatura, no contexto de um
ateliê literário. O que podem os encontros de crianças com deficiência visual com a literatura infanto-juvenil? Essa
pergunta ganha significativa relevância no momento presente quando programas e políticas de democratização da
leitura literária estão congeladas e extintas. No ateliê literário, as crianças não estavam submetidas a uma lógica de
produção escolar de leitura e escrita, portanto a prática de criação própria do campo das artes possibilitava o cultivo de
uma relação inventiva com a leitura ativada pelo desejo ou pela urgência de expressão e criação. As experiências com
arte como experiências estéticas educam e desenvolvem a imaginação humana. As experiências estéticas trazem no
bojo do seu acontecimento, portanto, a provocação ou a ativação da fonte de criação e transformação humana, a
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imaginação, ou o núcleo da criação é sobre o cuidado, afirmação e o desenvolvimento da imaginação, uma das questões
de análise desse estudo.
2º Trabalho
ARGUMENTAÇÃO E LITERATURA NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA EM PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO
Lady Daiane Martins Ribeiro (UnB)
Este trabalho tem como objetivo analisar de que maneira a literatura contribui para a construção argumentativa de
crianças no período de alfabetização. A perspectiva teórica inscreve-se na psicologia histórico-cultural que compreende
a argumentação na alfabetização como um processo constituinte da linguagem, instaura-se como um sistema
psicológico que, amplia as experiências e as aprendizagens e dá impulso ao desenvolvimento humano. Ademais, a
infância é marcada pela institucionalização escolar na sociedade contemporânea, é necessário compreender como as
crianças apropriam de formas elaboradas de linguagem pela interação em sala de aula. Por ser um elemento cultural, a
literatura funciona como um mediador em potencial para explorar de forma ampla o acesso e o uso dos recursos
simbólicos (Zittoun, 2007). A escola sendo um lugar de favorecimento do compartilhamento das experiências simbólicas
promove na criança processos complexos de linguagem, como o uso de recursos argumentativos, pela produção do
diálogo. Além disso, a literatura promove o desenvolvimento da imaginação criativa pela mediação da linguagem. É pela
linguagem que se formam complexos processos de regulação das ações humanas, que inicialmente surge como uma
forma de comunicação entre o adulto e a criança e a linguagem vai gradualmente se tornando um mecanismo de
organização da atividade psicológica humana (Luria, 2006). Sendo a argumentação uma expressão e forma de
organização do pensamento dentro de uma lógica estabelecida na produção de significados (discursos) (Bruner, 1997),
emergidos na arena social (Bakthin, 2016). Desse modo, o argumento é concebido como discurso (Amossy, 2018;
Faigenbaun, 2014; Fiorin, 2017), pois entendemos essa materialidade linguística – discurso argumentativo – como uma
prática sociocultural cuja gênese se dá na produção do diálogo dos sujeitos falantes e pensantes. Assim, a
argumentação, como constituinte do diálogo, está diretamente ligada à relação entre pensamento e linguagem. Essa
relação se dá de maneira íntima e se processa em uma inter-relação em que um não se iguala ao outro, mas participam
ativamente no desenvolvimento psíquico (Vigotski, 2009). Argumentação por esse prisma é utilizar a linguagem como
mecanismo de organização mental, advinda das ferramentas culturais e sociais num espaço de discussão que se
constitui como uma prática social de interação em diferentes contextos. (Pontecorvo, Ajello & Arcidiacono, 2005;
Soares, 2013). Acreditamos que a literatura, como recurso simbólico, produz processos argumentativos e devem estar
presentes nas discussões educacionais por promoverem desenvolvimento das funções psicológicas da criança. Desse
modo, pensar alfabetização infantil pela perspectiva literária como potencial da argumentação cultural e dialógica é
relevante pelas mudanças e transformações semióticas do pensamento pela linguagem.
3º Trabalho
EXPERIÊNCIA ESTÉTICA NO CINEMA E DESENVOLVIMENTO HUMANO: REFLEXÕES A PARTIR DA PSICOLOGIA
CULTURAL
Larissa Krüger Fernandes (UnB), Fabrícia Teixeira Borges (UnB)
Este trabalho tem como objetivo discutir possíveis relações entre o cinema - enquanto produção cultural humana - e os
processos de desenvolvimento humano na perspectiva da psicologia cultural. As teorias em psicologia cultural
entendem que o desenvolvimento humano ocorre em um processo histórico, entre um sujeito ativo e reflexivo e seu
ambiente cultural (Valsiner & Rosa, 2007; Vigotski, 2010). Por isso, um ponto-chave dessa perspectiva é a interação com
o outro (mais experiente) e com os artefatos culturais. Para Zittoun (2007), os artefatos culturais encapsulam a
experiência e os sentidos humanos, assim como diferentes interpretações do mundo. Essas interpretações variam no
tempo e no espaço e se materializam nos objetos culturais, fazendo com que esses se mostrem sempre localizados
nessas duas esferas. Esses elementos culturais podem funcionar como recursos simbólicos, os quais possibilitam um
distanciamento da experiência imediata, ajudando a identificar sentimentos, entender melhor alguma situação, e até
mesmo esclarecer regras e princípios. Dessa forma, filmes, músicas, pinturas e livros podem atuar como recursos
simbólicos, catalisando a expansão de processos imaginativos e possibilitando a criação de categorias sobre si e sobre
o mundo (Zittoun et al., 2011). Como expressão artística, o cinema possibilita que o sujeito se depare com sua própria
realidade de maneira distanciada, o que o coloca como observador de uma realidade criada a partir de técnicas de
expressão artística. Assim como afirma Vigotski em Psicologia da Arte, a arte permite a objetivação dos sentimentos e
de outras capacidades mentais humanas em um objeto cultural, possibilitando a apreensão e registro das experiências
e das relações humanas de forma criativa (Vigotski, 1999). Nesse sentido, podemos pensar na potencialidade do cinema,
enquanto prática narrativa audiovisual, para a abertura de espaços de reflexão sobre a alteridade. Partindo da
perspectiva dialógica de Bakhtin e de seu conceito de exotopia, entendemos a prática do cinema, tanto em sua produção
quanto em sua recepção, como um lugar privilegiado para pensar a alteridade. Bakhtin (2010) define três categorias: o
eu para mim, o eu para os outros e o outro para mim. O “eu para mim” se refere à autopercepção, o “eu para os outros”,
ao que eu pareço aos olhos dos outros, e “o outro para mim” se refere a como eu percebo o outro. Daí deriva o conceito
de exotopia, que se define por essa posição externa que me permite ver o outro em sua totalidade, sua imagem e
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expressão, a qual é inacessível a ele próprio. Enquanto isso, o outro vê o que eu não posso ver, caracterizando a relação
eu-outro como complementar e sendo essa a base para o processo dialógico em Bakhtin (Amorim, 2012). Esta
localização exotópica – ou o deslocamento de si para o outro permite a aproximação da experiência do outro como
alteridade irredutível, ampliando olhares e sentidos. Portanto, consideramos que o campo da psicologia cultural poderá
se beneficiar amplamente do estudo do cinema como fenômeno cultural, o qual, por meio de sua linguagem particular,
permite-nos adentrar um mundo inacessível por outros meios.

MESA 37- A MATERNIDADE E SEUS DESAFIOS
Veronica Aparecida Pereira (UFGD)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A maternidade é permeada de crenças e fantasias alimentadas culturalmente. Alguns aspectos como a queda no
número de filhos, a inserção da mulher no mercado de trabalho tem um impacto sobre as expectativas da maternidade.
O filho sadio, nascido a termo faz parte das crenças maternas. Esta mesa tem como objetivo discutir, a partir de dados
de pesquisas, problemáticas envolvendo alguns dos possíveis percalços da maternidade que podem influenciar a
maternidade, por alterar as expectativas iniciais. A internação do bebê em UTINeonatal nem sempre é prevista o que
faz com que os seus desdobramentos tanto para a mãe como o bebê sejam foco de pesquisas. Ela está presente nos
dois primeiros trabalhos apresentados. O objetivo do primeiro estudo foi analisar a percepção de mães sobre a
internação do seu bebê prematuro em UTIN. O segundo estudo aborda a saúde emocional materna, sentimentos e
estratégias de enfrentamento frente a internação do bebê em UTINeonatal. O terceiro estudo aborda a saúde emocional
de mães que estão em processo de diagnóstico da deficiência auditiva do seu bebê. A possibilidade da presença de
qualquer deficiência no filho pode alterar a saúde emocional materna. A suspeita da deficiência auditiva está presente
se o bebê, durante a gestação foi exposto a algum fator teratogênico, como por exemplo, a infecção materna por
rubéola. Também, se a mãe observa alterações no comportamento do bebê. O quarto estudo aponta para os efeitos
positivos de uma intervenção terapêutica, em uma proposta universal, com mães de bebês que apresentaram
indicadores de saúde emocional. Conhecer o impacto desses fenômenos, como a prematuridade, a internação em UTIN
e a suspeita de deficiência auditiva sobre a saúde emocional materna pode apontar para intervenções focais, como a
apresentada no último estudo, cujos resultados apontaram para a efetividade da mesma na redução de indicadores,
tornando as mães mais adaptadas ao novo papel.
Palavras-chave: maternidade; prematuridade; deficiência auditive
1º Trabalho
PERCEPÇÕES MATERNAS SOBRE A INTERNAÇÃO DE BEBÊS APÓS O PARTO: RELAÇÕES COM A PREMATURIDADE
Veronica Aparecida Pereira (UFGD ), Raissa Taiane Alencar Gomes (HU),
Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP)
A internação de um recém-nascido, logo após o nascimento, em Unidades Neonatais ou Unidades de Tratamento
Intensivo, pode impactar significativamente a saúde emocional materna, uma vez que a possibilidade de ir para casa foi
substituída por normas e rotinas institucionais. Este fato pode ocorrer por diversas razões, principalmente em
decorrência de nascimentos prematuros. No caso da internação de bebês nascidos a termo, pode existir relação com a
presença de complicações durante o parto, intercorrências gestacionais e/ou a presença de doenças graves ou
deficiências. Neste contexto, buscou-se comparar as percepções das mães de bebês nascidos a termo e mães de bebês
prematuros acerca da condição de internação de seus filhos. As mães foram separadas em dois grupos, sendo 10 mães
de bebês prematuros (G1) e 10 mães de bebês nascidos a termo (G2). As mães foram visitadas durante o intervalo de
três a quinze dias de internação de seus filhos. Durante a visita responderam ao Questionário de Percepção Materna
sobre a internação de bebês. Este questionário é composto por 24 questões randomizadas, com respostas do tipo likert
pontuadas de um a quatro. Para análise, as pontuações foram invertidas, quando as afirmativas se referiam a
comportamentos pró-ativos das mães, de forma que pontuações mais altas indicam maiores dificuldades das mães em
relação às questões apresentadas. Realizou-se divisão arbitrária das questões em seis categorias: 1. Percepções sobre a
saúde do bebê (seis questões); 2. Relações com a equipe de saúde (duas questões), 3. Rede de apoio (quatro questões);
4. Percepção sobre sua presença durante a recuperação (seis questões); 5. Expectativas após a internação (quatro
questões); e 6. Sentimentos de impotência ou despreparo (duas questões). Foi gerado também um escore geral para o
questionário. As análises foram realizadas a partir do teste Mann-Whitney, para amostras independentes. Observou-se
diferenças significativa para a categoria cinco, indicando que as mães de bebês de G1 apresentaram expectativas mais
positivas quanto ao desenvolvimento de seus filhos após o período de internação. Não houve diferença significativa
para as demais categorias, nem para o escore geral do questionário. Análises qualitativas sobre o conteúdo das
respostas das mães em geral, independente da causa de internação, apontam para a necessidade de maior informação
da equipe técnica sobre as reais condições de saúde de seus bebês, acolhimento frente às dificuldades da mãe
permanecer no hospital e rede de apoio social e afetiva. Análises mais refinadas, conduzidas a partir da ampliação da
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amostra, poderão contribuir para aprimoramento do questionário como instrumento de apoio para atuação em saúde
junto às famílias.
2º Trabalho
SENTIMENTOS, ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO E SAÚDE EMOCIONAL DE MÃES DE BEBÊS EM UTIN
Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP), Carolina Daniel Montanhaur (UNESP),
Nadja Guazzi Arenales (UNIMED)
A unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN), embora seja um ambiente de cuidados especiais para garantir a
sobrevivência de recém-nascidos, tende a suscitar, nas mães e familiares percepções e sentimentos ambíguos sobre a
sobrevida do bebê e os eventos relacionados a internação, alterando a saúde emocional dos envolvidos. Dessa forma,
o estudo objetivou descrever os sentimentos, as estratégias de enfrentamento das mães em diferentes momentos da
internação e compará-los considerando ausência e presença de indicadores clínicos. Os dados foram obtidos de uma
amostra de 50 mães de bebês internados em UTIN da Maternidade Santa Isabel, da cidade de Bauru/SP, há pelo menos
três dias. Utilizando para avaliação da saúde emocional a Escala de Estresse Percebido, o Inventário de Ansiedade TraçoEstado e o Inventário de Depressão de Beck, para avaliação da estratégia de enfrentamento a Escala Modos de
Enfrentamento de Problemas e para identificar os sentimentos o “Protocolo de avaliação dos sentimentos” elaborado
para essa pesquisa. Dessas mães 32% delas tinham mais de 31 anos, com ensino médio completo (58%) e multíparas
(52%). Sobre os bebês, a idade gestacional média foi de 31,6 semanas, com peso ao nascer médio de 1744,5 gramas e
o tempo médio de internação foi de dez dias. Identificou-se que 12% de mães com indicadores clínicos para depressão,
38% para estresse alto e moderado, 64% de mães com indicadores clínicos para ansiedade estado e 54% para ansiedade
traço. Os resultados apontaram para o uso prevalente de estratégias de enfrentamento focalizada no problema e baixo
uso das estratégias focalizadas nas emoções. As mães relataram mais sentimentos negativos no momento da notícia da
internação e menos nos momentos da visita. A maioria relatou sentimentos positivos com relação à expectativa da alta
hospitalar. Mães que relataram sentimentos negativos por ocasião da notícia apresentaram de 2 a 3 indicadores
(ansiedade, depressão e estresse). Os resultados obtidos salientaram que as mães diante da inesperada notícia da
necessidade de internação e incertezas sobre a condição de saúde do bebê relataram sentimentos negativos,
diferentemente dos momentos de visitas e alta hospitalar em que as mães relataram sentimentos positivos decorrentes
da confiança e ambientação a rotina da unidade e uso de estratégias de enfrentamento. Diante disso, os resultados
desse estudo podem direcionar o olhar dos profissionais a mãe em sua vivência da hospitalização, com intervenções
para manejo dos sentimentos decorrentes da notícia de internação e vivência hospitalar, bem como ensino de
estratégias de enfrentamento das emoções.
3º Trabalho
SAÚDE EMOCIONAL DE MÃES DE BEBÊS COM SUSPEITA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVE
Maria de Lourdes Merighi Tabaquim (USP), Mariana de Freitas Pereira Pederro (UNESP),
Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP)
A saúde emocional materna é importante na saúde dos filhos e, por isso, identificá-la é essencial para que esta seja
objeto de intervenção, a fim de proporcionar atendimentos de suporte à criança e familiares. O presente estudo teve
como objetivo descrever e comparar o nível dos indicadores de saúde emocional referentes à estresse, ansiedade e
depressão de 25 mães de bebês com suspeita de deficiência auditiva (G1) e 25 mães de bebês ouvintes (G2), de quatro
a 12 meses de idade, correlacionando, para cada grupo, a saúde emocional com variáveis do bebê (idade e sexo) e da
mãe (idade, escolaridade, número de filhos, gravidez planejada e tipo de parto). Para isso, foi utilizada uma Entrevista
Inicial, para a coleta de informações dos dados pessoais, antes, durante e após o período gestacional e do bebê. Também
foram utilizados os instrumentos: Escala de Estresse Percebido (PSS), Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) e o
Inventário de Depressão Beck (BDI), aplicados individualmente. Utilizou-se o Teste de Mann Whitney para comparar os
dois grupos envolvidos e o Teste de Spearman para a correlação entre a saúde emocional e as variáveis. Os resultados
indicaram que as mães do G1 apresentaram indicadores clínicos em todos os instrumentos e em maior quantidade do
que as mães do G2. Comparando a pontuação média dos grupos nos diferentes instrumentos utilizados observou-se
que as mães do G1 apresentaram pontuações mais altas em todos eles, mas a diferença só foi significativa para
ansiedade estado (p=0,040). Também observou-se correlação positiva entre o tipo de parto e o PSS das mães do G1 (r=
0, 471; p=0,018), indicando que mães que tiveram o bebê via cesárea apresentaram mais indicadores de estresse. Para
as mães do G2 não houve correlação entre as variáveis do bebê e das mães com os instrumentos de saúde emocional.
Também foram realizadas correlações entre os resultados dos instrumentos dos dois grupos. Para as mães do G1,
observou-se correlação entre os instrumentos de saúde emocional, sendo moderada para oito delas. Para as mães do
G2, também observou-se correlação moderada entre todos os instrumentos de saúde emocional. Portanto, mães de
bebês com sinais preditivos de deficiência auditiva, são mais vulneráveis à presença de indicadores clínicos para a
depressão, ansiedade estado e traço quando comparadas com as mães de bebês ouvintes. Esse reconhecimento pode
atuar como um fator de proteção para o estresse de pais de crianças com deficiência, além da deficiência auditiva.
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4º Trabalho
SAÚDE EMOCIONAL MATERNA: PROGRAMA DE INTERVENÇÃO TERAPÊUTICA E EDUCATIVA COM MÃES DE BEBÊS
Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP), Janaina Senhorini dos Santos (SORRI-Bauru),
Taís Chiodelli (UNESP)
Atualmente os estudos sobre as alterações de humor decorrente do pós-parto, desde a epidemiologia, tratamento e
seus efeito sobre mãe e criança, vem sendo foco de pesquisas. As intervenções psicológicas com foco no período pósparto podem ser um meio eficaz de reduzir o risco de desenvolver um transtorno de humor, bem com uma opção de
tratamento eficaz. Este estudo pretendeu avaliar a efetividade de um programa de intervenção psicológica e educativa
pós-natal na saúde emocional materna. A amostra foi composta por 81 mulheres entre oito até 32 semanas após o
parto que apresentaram indicadores clínicos em pelo menos um dos instrumentos utilizados para avaliação de saúde
emocional e que foram convidadas a participar de um procedimento de intervenção em grupo. Foram utilizados uma
Entrevista Inicial para coleta de dados sociodemográficos e, para os indicadores emocionais: Escala de Depressão PósParto de Edimburgo (EDPE), o Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE), o Índice de Stress Parental (PSI) e a Escala
de Estresse Percebido (PSS-10). O grupo terapêutico consistiu de cinco sessões semanais com 60 minutos cada, divididas
em três partes: treinamento de atenção plena; psicoterapia e educação foram conduzidas por duas facilitadoras,
abordando os temas: Questões psicofisiológicas do estresse, depressão e ansiedade; Saúde emocional materna; Papéis
sociais da mulher; recuperando a identidade e, Relação mãe-bebê. Ao final da última sessão as mães responderam
novamente os instrumentos. A análise estatística dos dados indicou uma distribuição normal e de acordo com Teste t
para amostras pareadas os resultados indicaram diferenças significativas entre o pré e pós-teste em três dos constructos
avaliados, indicando uma diminuição nas pontuações totais no pós-teste: depressão (p=0,001), estresse parental
(p=0,041), estresse pessoal (p=0,009) e ansiedade estado (p=0,060). Os dados obtidos mostraram que a reflexão sobre
aspectos vivenciados com a maternidade pode ser efetivo para melhorar a saúde emocional de mães de bebês,
aumentando a possibilidade de uma vivência plena do novo papel. Mães que permaneceram com indicadores clínicos
após o grupo, sugerindo cronicidade, foram encaminhadas para atendimento individual.

MESA 38 - INTERVENÇÕES EM TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NA ADULTEZ
Proponente: Fernanda Machado Lopes (UFSC)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A terapia cognitivo-comportamental tem demonstrado evidências de eficácia e efetividade em estudos de revisão de
literatura, com e sem meta-análises, bem como em ensaios clínicos randomizados realizados com adultos. Dentre as
diversas psicopatologias para as quais esta abordagem tem demonstrado sucesso no tratamento, estão o Transtorno
de Estresse Pós-Traumático e o Transtorno por Uso de Substâncias Psicoativas. Neste sentido, esta mesa tem como
objetivo apresentar e discutir três diferentes tipos de intervenções baseadas na abordagem cognitivo-comportamental
realizada com adultos em diferentes contextos. A primeira se refere a uma intervenção em caso de emergência e
desastre realizada dias após o desastre ocorrido na cidade de Brumadinho, Minas Gerais; a segunda diz respeito a
intervenção em grupo realizada com adultos fumantes que desejam parar de fumar; e a terceira descreve o
desenvolvimento do Treinamento em Habilidades Sociais realizado em uma Comunidade Terapêutica e a percepção dos
participantes sobre tal intervenção. Após apresentação e discussão das intervenções, serão discutidos os principais
desafios e tendências para intervenções em terapia cognitivo-comportamental nestes contextos.
Palavras-chave: terapia cognitivo-comportamental; adultos; intervenções
1º Trabalho
INTERVENÇÕES COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS EM EMERGÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA EM BRUMADINHO/MG.
Patricia Dalagasperina (UFSC)
A intervenção psicológica em casos de emergência e desastres possui uma característica que aos olhos dos outros pode
parecer pouco relevante, como oferecer um copo de água ou lenço a quem está sofrendo. Apesar da conotação trivial,
trata-se de um procedimento técnico teoricamente fundamentado. O termo desastre pode ser entendido como um
acontecimento traumático que causa perda de vidas, de saúde, de bens materiais e impacta muitas pessoas. O objetivo
deste relato de experiência profissional consiste em apresentar as intervenções, baseadas na abordagem cognitivocomportamental, realizadas dias após o desastre ocorrido na cidade de Brumadinho – Minas Gerais, devido ao
rompimento da Barragem do Córrego do Feijão em 2019. São inúmeros os serviços demandados nesse tipo de situação,
desde os básicos até os complexos. Dentre os mais solicitados está o trabalho do psicólogo, que é caracterizado pela
oferta de apoio emocional às pessoas atingidas durante o período agudo que se segue a um desastre. De acordo com o
modelo cognitivo, a desorganização mental decorrente do evento traumático que necessita ser reprocessada de forma
adequada, o mais breve possível. Tal reestruturação visa o resgate do equilíbrio cognitivo e emocional. Com vistas a
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auxiliar os sobreviventes e os familiares das vítimas nesse processo, as intervenções ocorreram no sentido de auxiliálos a expressar e entender os sintomas e sentimentos gerados pelo desastre, bem como as reações de luto. As tarefas
desempenhadas, em diferentes casos, foram: acompanhamento de velório junto a equipe médica; comunicação de
morte à família, a pedido do pai; encaminhamento para atendimento psiquiátrico urgente; orientação acerca de como
falar sobre a morte do pai para uma criança de cinco anos; acompanhamento de uma família até o Instituto Médico
Legal de Belo Horizonte e acompanhamento ao longo da madrugada na casa de uma família, cujo filho seria enterrado
ao amanhecer. As intervenções, todas realizadas com adultos, basearam-se em: psicoeducação, ou seja, explicação dos
sintomas do Transtorno de Estresse Pós-Traumático de acordo com os quatro critérios que o compõe e explicação das
fases do luto normal; intervenções relacionadas à reestruturação cognitiva; acolhimento; avaliação diagnóstica e
encaminhamentos para atendimento psiquiátrico em casos graves como risco de suicídio e surto psicótico. A nível de
investigação científica a coleta de material se resume a observação e ao diário de campo. A aplicação de instrumentos
é inviável nesses casos, o que restringe a produção de material sobre o tema. O trabalho do psicólogo é comumente
aceito e solicitado pelos adultos atingidos. Essa demanda revela a necessidade do aumento do número de profissionais
atuando nesses casos. No entanto, faz-se necessário também que estes profissionais estejam instruídos teórica e
tecnicamente e tenham condições emocionais para atuar em situações de emergências e desastres.
2º Trabalho
TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DE TABAGISTAS ADULTOS
Fernanda Machado Lopes (UFSC), Kallinca Merillen Silveira (UFSC)
O comportamento de uso/abuso de drogas é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, sendo que as
drogas lícitas, como álcool e tabaco, são as mais amplamente utilizadas e as que geram maiores custos socioeconômicos
no Brasil. O tabagismo, em especial, é uma doença que afeta todas as idades, grupos étnicos e sociais, tem início precoce
e curso crônico, sendo responsável por diversas doenças tabaco-relacionadas que levam adultos que teriam longa
expectativa de vida à morte ou à invalidez. A nicotina é a substância química com alto poder de gerar dependência física,
tornando a doença recidivante à medida que a recaída é frequente mesmo após adquirir abstinência. Além da
dependência física, o tabaco gera dependência psicológica, relacionada ao papel que esta droga desempenha na vida
do fumante, como uma companhia, e também dependência comportamental, que seriam os hábitos desenvolvidos por
pareamento de situações da rotina do fumante com o ato de fumar, como fumar após as refeições. Portanto,
considerando que o tabagismo é uma doença complexa e multifacetada, é necessário que o tratamento seja baseado
em evidências do que é mais indicado como eficaz e efetivo para esta patologia. A prática baseada em evidências, que
tem como premissa que a conduta do profissional de saúde deve ser fundamentada em dados científicos empíricos na
escolha de estratégias terapêuticas relativas aos cuidados com a saúde dos pacientes, indica que tratamentos que
integram farmacologia com psicoterapia tem sido os mais indicados no tratamento do tabagismo. Em relação à
abordagem de tratamento psicoterápico, ensaios clínicos randomizados e estudos de revisão sistemática com e sem
meta-análise tem demonstrado que a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é altamente eficaz no tratamento da
dependência química em geral, inclusive do tabagismo. Assim, esse trabalho tem como objetivo apresentar o modelo
cognitivo da dependência do cigarro e as estratégias e técnicas mais utilizadas pela TCC no tratamento do fumante. Em
termos metodológicos, as principais estratégias que serão apresentadas e discutidas incluem psicoeducação,
reestruturação cognitiva, resolução de problemas e treinamento em habilidades sociais; e as técnicas incluem
relaxamentos, modificação de pensamentos disfuncionais, distração, monitoramento de atividades diárias e tarefa de
casa. Ainda, serão apresentados resultados da aplicação dessas estratégias e técnicas no tratamento do fumante
realizado no Serviço de Atenção Psicológica da UFSC, em modalidade grupal, no ano de 2017. No total, foram realizados
quatro grupos com sessões estruturadas de quatro encontros, com 2h de duração cada, dos quais 37 fumantes
participaram. Como resultado, 70% cessaram e 19% reduziram o consumo do tabaco, atingindo índice de 89% de
sucesso no tratamento comprovados pelo sopro no monoxímetro. Após seis meses, o índice de sucesso, somando total
(cessação) e parcial (redução), se manteve em 82%. Todas as técnicas foram lembradas pelos participantes como úteis
para aquisição e manutenção da abstinência; portanto, sugere-se que sejam inseridas e testadas no Programa Nacional
de Controle do Tabagismo oferecido na rede pública de saúde. Por fim, serão discutidos os limites, potencialidades e
desafios dos estudos neste campo.
3º Trabalho
TREINAMENTO EM HABILIDADES SOCIAIS COM ADULTOS EM COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: PERCEPÇÃO DOS
PARTICIPANTES
Jéssica Limberger (UNISINOS), Ilana Andretta (UNISINOS)
A vida adulta trata-se de uma etapa do desenvolvimento marcada por atividades profissionais e busca por
relacionamentos afetivos significativos. Entretanto, dificuldades e transtornos podem ocorrer nessa faixa etária,
principalmente quando fatores de risco estavam presentes na adolescência, como o uso abusivo de substâncias. Na
adultez, o Transtorno por Uso de Substâncias trata-se de um fenômeno complexo, sendo necessário um conjunto de
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estratégias no tratamento. A partir da perspectiva da terapia cognitivo–comportamental, há uma busca por um novo
estilo de vida e a ênfase na reabilitação psicossocial. Com isso, são necessárias intervenções, como o Treinamento em
Habilidades Sociais, a fim de contribuir no desenvolvimento de habilidades sociais, pois estas são consideradas fatores
de proteção ao uso de substâncias. Neste sentido, objetiva-se descrever o desenvolvimento do Treinamento em
Habilidades Sociais realizado com adultos em uma Comunidade Terapêutica e a percepção dos participantes sobre tal
intervenção. Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo, recorte de um estudo maior: “Avaliação e Treinamento
das Habilidades Sociais de Usuários de Substâncias em Tratamento”, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UNISINOS. Utilizou-se um questionário sobre a satisfação com a intervenção. Os dados foram analisados no SPSS, versão
20.0, com análises descritivas. A intervenção foi desenvolvida a partir de revisões sistemáticas de literatura e de um
estudo piloto. O grupo foi conduzido por dois psicólogos e realizado duas vezes por semana, totalizando oito encontros,
tendo como taxa de adesão de 74,07%. Participaram deste estudo 20 usuários de drogas em tratamento que
completaram o Treinamento em Habilidades Sociais e tiveram no mínimo 75% de frequência. Tais participantes
possuíam média de idade de 38,7 anos (DP=12,72), 40% (n=8) possuíam ensino fundamental incompleto, 35% (n=7)
ensino superior, 20% (n=4) ensino médio completo e 5% (n=1) ensino superior completo. A percepção dos participantes
sobre a intervenção apontou que a maioria se sentiu muito bem (60%; n=12) e bem (40%; n=8) ao participar do grupo.
A avaliação geral dos encontros foi apontada como boa (15%; n=3) e muito boa (85%; n=17). A autoavaliação dos
mesmos sobre a aprendizagem durante o grupo foi a maioria boa (70%; n=14), seguida de muito boa (25%; n=5) e
razoável (5%; n=1). Dentre os fatores que contribuíram para a satisfação dos participantes com a intervenção foram:
sentir-se bem, conseguir expor ideias em grupo, lidar com a timidez, colocar as habilidades na prática e “começar e
terminar algo”, tendo em vista que muitos participantes já abandonaram tratamentos anteriores. Conclui-se que o
Treinamento em Habilidades Sociais pode contribuir no tratamento do Transtorno por Uso de Substâncias de adultos
no contexto da Comunidade Terapêutica, tendo em vista a satisfação dos participantes com a intervenção, que pode
estar relacionado com a taxa de adesão. Sugere-se a ampliação da amostra e o desenvolvimento de um protocolo que
possa ser replicado por psicólogos.

MESA 39 - O IMPACTO DA VIOLÊNCIA CONJUGAL SOBRE A QUALIDADE DA CONJUGALIDADE E DA PARENTALIDADE:
DIFERENTES OLHARES E INTERVENÇÕES
Proponente: Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI)
Eixo Temático: Violência, vulnerabilidade e políticas de proteção
A violência constitui-se como um grave problema de saúde pública, estando interligada no cotidiano da vida pública e
privada, com impactos nas dimensões biopsicossocias. Com a finalidade de adentrar em um âmbito mais específico dos
tipos de violência, a ênfase para esta Mesa Redonda apresenta como temática norteadora, o impacto da violência
conjugal sobre a qualidade da conjugalidade e da parentalidade. A violência conjugal é permeada por vivências
ambíguas que produzem sofrimento em homens e mulheres em um processo dinâmico e relacional, podendo se
expressar de diferentes formas, física, sexual e psicológica. Isso implica ampliar a visão dualista da mulher como vítima
e do homem como agressor, para um olhar que compreenda os múltiplos papeis entre os cônjuges, estando vinculadas
a relações desiguais de gênero, compreendidas por modelos de masculinidade e feminilidade, construídos
historicamente e reproduzidos nas relações familiares. A violência entre cônjuges estruturou-se sob a invisibilidade
social, cerceada pelos padrões de naturalização do ato, cujas agressões ocorridas no ambiente doméstico eram
compreendidas como domínio privado e de intimidade do casal. Com os avanços dos movimentos feministas a partir da
década de sessenta e, posteriormente, com a criação de políticas públicas voltadas ao bem-estar e saúde dos indivíduos
em situação de vulnerabilidade social devido à violência, como o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência Contra
as Mulheres, a Lei Maria da Penha e Programa Mulher: Viver sem Violência, a temática tornou-se reconhecida como
uma questão geradora de uma série de violações de direitos humanos. Apesar dos avanços no enfrentamento da
problemática, a subnotificação decorrente do sentimento de exposição e vergonha ao admitir esse tipo de ocorrência,
dificulta a ampliação de estratégias voltadas à prevenção do fenômeno em todas as suas manifestações e contribui para
os vieses estatísticos em representações amostrais. Neste contexto, muitos comportamentos violentos, em especial a
violência psicológica, manifestada principalmente por comportamentos controladores como invasão de privacidade e
privação arbitrária da liberdade, podem ser interpretados como zelo do parceiro íntimo, constituindo-se como
preditores de outros tipos de violência, com repercussões sobre o exercício da parentalidade. Diante disso, torna-se
relevante o debate que discuta as variáveis relacionadas à dinâmica psíquica do casal, manejo de estresse, habilidades
de comunicação, resolução de conflitos, entre outros. Diante do exposto, o objetivo geral desta Mesa Redonda é
promover discussões epistemológicas e metodológicas a respeito do impacto da violência conjugal sobre a qualidade
da conjugalidade e da parentalidade conhecido como efeito spillover, a partir dos referenciais do Pensamento
Sistêmico, Psicologia Analítica e da Psicologia Cognitivo-Comportamental. Por conseguinte, espera-se que a confluência
de diferentes epistemologias possibilite o intercâmbio de saberes, cuja tônica não é fornecer respostas conclusivas, mas
construir caminhos que apontem diferentes formas de manejo e estratégias de intervenção para a minimização dos
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fatores de risco, prevenção e tratamento das intercorrências resultantes no subsistema familiar parental e filial. O
debate pretende trazer subsídios para o desenvolvimento de pesquisas sobre a temática, bem como a qualificação da
prática profissional do psicólogo voltada ao fortalecimento da qualidade dos vínculos familiares e otimização de práticas
parentais saudáveis.
Palavras-chave: violência conjugal; parentalidade; pressupostos epistemológicos.
1º Trabalho
RELAÇÕES DE APEGO E VIOLÊNCIA CONJUGAL
Ana Paula Sesti Becker (UFSC), Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI),
Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center)
Para compor as discussões iniciais propostas nesta Mesa Redonda, o intento apresentado neste tópico é o de refletir
acerca da formação do vínculo conjugal e as relações abusivas. No Brasil, realizou-se uma pesquisa em 15 capitais
brasileiras e no Distrito Federal, a qual apontou a prevalência de agressão psicológica (78,3%), abuso físico moderado
(21,5%) e grave (12,9%) entre os casais participantes. Tal panorama revela que a violência está presente de modo
significativo, no espaço privado da família. Essa constatação permite desmistificar que os atos violentos se concentram,
sobremaneira, no contexto urbano. A diferença é que o fato desse tipo de violência ocorrer no espaço privado, diversos
casos encontram-se omissos, uma vez que é comum os próprios envolvidos manter a dinâmica violenta em segredo e
em silêncio, evitando o reconhecimento e as medidas de proteção cabíveis. Dentro da perspectiva Sistêmica,
compreende-se a violência conjugal como um fenômeno circular e relacional. Dessa forma, os cônjuges são coautores
de uma relação afetiva violenta. Isso amplia a visão dualista e unidirecional da mulher enquanto vítima e o homem
como agressor; buscando-se, portanto, compreender a função da dinâmica de violência estabelecida entre os pares.
Para tanto, outro aporte teórico que visa auxiliar na compreensão do fenômeno e reflete sobre a formação dos vínculos
afetivos, é a Teoria do Apego. Um dos eixos centrais postulados por Bowlby é de que as primeiras relações de apego
desenvolvidas na infância repercutem no estilo de apego do indivíduo no decorrer do seu ciclo vital. Diversos estudos
nacionais e internacionais da última década apontaram a relação entre o estilo de apego infantil e os relacionamentos
interpessoais futuros, dentre esses, o conjugal. Assim, as diversas funções da vida adulta, desempenhadas no âmbito
conjugal, profissional e parental, serão influenciadas pelo tipo de apego estabelecido com a família de origem. Com
base nos estilos relacionais de apego, descritos por Ainsworth - apego seguro, apego inseguro/ansioso e apego
inseguro/evitador - serão apresentados exemplos clínicos que possam ilustrar o desenvolvimento psicopatológico de
relacionamentos conjugais abusivos e, portanto, violentos. Conforme alguns relatos de psicoterapia de casal e achados
empíricos, aponta-se que o estilo de apego evitador pode estar relacionado às expectativas de necessidades violadas
na infância e, portanto, podem-se emergir características relacionais de difícil manejo entre os pares. Estudos
internacionais apresentam correlações significativas entre o tipo de apego e a violência conjugal. Destes, observa-se,
que além do estilo evitador, o estilo de apego ansioso também se associa a relacionamentos abusivos, haja vista que o
ciúme excessivo, o qual comumente se encontra em padrões de vigilância obsessiva e de insegurança também se fazem
presente em dinâmicas conjugais violentas. Espera-se que discussões como essas possam trazer visibilidade a uma
problemática tão presente e de tamanho impacto social sobre o sistema familiar e seus diferentes contextos, com vistas
à prevenção da violência e promoção da saúde conjugal.
2º TRABALHO
DINÂMICAS INTERPSÍQUICAS DE CASAIS E SEUS IMPACTOS NAS PRÁTICAS PARENTAIS: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA ANALÍTICA
Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center), Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI),
Ana Paula Sesti Becker (UFSC)
Considerando a proposta da mesa redonda que é promover discussões epistemológicas e metodológicas a respeito do
impacto da violência conjugal sobre a qualidade da conjugalidade e da parentalidade, tem-se como objetivos específicos
discorrer como a Psicologia Analítica concebe o relacionamento amoroso, discutir o impacto da qualidade do
relacionamento afetivo-amoroso na saúde dos cônjuges; delinear sua influência no desenvolvimento psíquico dos filhos
e nas práticas parentais, e apresentar os recursos diagnósticos e interventivos utilizados pelo psicólogo na clínica
Junguiana. A discussão se dará a partir de resultados de pesquisas da própria autora, bem como de sua experiência
como psicóloga clínica em consultório particular na perspectiva analítica, em supervisão de estágios em uma ClínicaEscola, em Escritório Modelo de Advocacia e Delegacia da Mulher, onde são comuns demandas relacionadas a conflitos
afetivo-amorosos permeados por ciúme, infidelidade e agressões entre parceiros, dos quais muitos culminam em
violência conjugal. Na perspectiva Analítica, o relacionamento amoroso representa uma das situações mais promissoras
ao desenvolvimento psíquico em nossa cultura, podendo se constituir como um processo dialético e criativo com
estímulos à individuação de cada um dos componentes da díade amorosa. No entanto, também pode ser disfuncional
ou patológico, na medida em que inibe as possibilidades de desenvolvimento. Para Jung, o relacionamento amoroso se
constitui como uma interação psíquica de dois conscientes e dois inconscientes, de modo que não existe relacionamento
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psíquico entre dois seres humanos, se ambos se encontrarem em estado inconsciente. Este tipo de relação é
caracterizado como simbiótica conflitiva e dissociativa, onde ocorre, de forma destrutiva, a mútua projeção de
conteúdos sombrios no parceiro, em uma interação de mútua dependência. Tal dinâmica tem impacto no
desenvolvimento psíquico dos filhos, principalmente em fases mais precoces do desenvolvimento, dada às
características de indiferenciação da psique infantil. As impressões recebidas nos primeiros anos de vida são as mais
fortes e as mais ricas em consequências, mesmo sendo inconscientes, pois formam as bases da camada infantil do
inconsciente pessoal. Assim, diante de um cenário violento, o desenvolvimento dos filhos será influenciado,
expressando-se simbolicamente por meio de comportamentos como agressividade, bloqueios de aprendizagem,
pesadelos e até doenças. Diante disso, torna-se relevante apresentar os recursos diagnósticos e interventivos na
atuação do psicólogo com casais e família na respectiva abordagem. Ressalta-se a importância da avaliação psicológica,
incluindo-se na avaliação das demandas, desde entrevista, questionário, desenho, técnicas projetivas até os
instrumentos psicológicos, destacando-se o Questionário de Avaliação Tipológica e sua configuração cruciforme, o qual
possibilita a compreensão tanto da dinâmica intrapsíquica como interpsíquica do casal, integrados ao seu contexto. Por
fim, o debate contribuirá com a produção de conhecimento técnico-científico a respeito da atuação do psicólogo diante
da dinâmica interpsíquica de casais, bem como trará elementos para compreensão dos relacionamentos amorosos
como um importante fator de proteção da saúde mental no sistema familiar como um todo.
3º Trabalho
A VIOLÊNCIA E AS PRÁTICAS PARENTAIS: UMA REFLEXÃO NA PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTAL
Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI), Ana Paula Sesti Becker (UFSC),
Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center)
A violência é um fator de risco, principalmente quando se reflete, a violência conjugal referente a criança e adolescente.
Pode-se pensar em dois vieses, a influência dessa violência dos pais/cuidadores nos filhos ou as práticas educativas
cometidas por seus pais frente sobre o significado das violências que vivenciaram ou estão vivenciando. Sobre a as
práticas educativas, uma pesquisa em Portugal, demonstrou que as mulheres vítimas de violência utilizam de modo
mais frequente, práticas educativas inadequadas na relação com os seus filhos, classificando-as também como
adequadas, mais do que as mulheres não vítimas de violência conjugal. A violência conjugal na mulher tem efeitos
negativos ao exercício da parentalidade, ao influenciar no modo como esta se reconhece como mulher e como mãe. A
literatura sobre o tema revela que o stress decorrente da violência conjugal interfere nas práticas educativas da
progenitora, podendo esta ter práticas negligentes, inconsistentes, menos responsiva, ou agir com os seus filhos de
forma mais dura, como ameaça, punição ou abuso físico. Diante disso, observa-se de acordo com Gomide, práticas
parentais relacionadas a monitoria negativa (quando existe o exagero da vigilância ou fiscalização dos pais em relação
aos filhos e pela alta frequência de instruções repetitivas que em sua maioria não são obedecidas, gerando uma relação
baseada na hostilidade, insegurança e dissimulações); negligência (caracterizada pelo baixo nível de controle e
responsividade, omissão de atenção, ausência dos pais, falta de cuidados físicos como alimentação, abrigo e higiene):
abuso físico ou psicológico (caracterizado pela disciplina corporal que se utiliza de agressões corporais, podendo
provocar dano corporal com o objetivo de controlar o comportamento dos filhos) e punição inconsistente (os pais se
orientam pelo seu humor na hora de punir ou reforçar e não pelo ato praticado dos filhos). Para os filhos, as práticas
disciplinares coercivas potencializam uma série de consequências negativas, além da questão de agirem assim
futuramente, pois seus modelos primários, estiveram relacionados a violência. A mulher vítima de violência pode se
sentir com baixa autoestima, apresentar sintomas de depressão e ansiedade, sentimentos de impotência e culpa, os
quais interferem nas suas capacidades relacionadas a práticas parentais, competências de coping e uma vinculação mais
insegura com seus filhos. A Terapia Cognitivo Comportamental possui como objetivo analisar pensamentos distorcidos
no qual interferem no comportamento e sentimentos, no qual esses pensamentos são resultados de crenças centrais
disfuncionais. Neste trabalho pretende-se identificar as consequências psicológicas da violência conjugal em crianças e
nas práticas parentais, buscando uma reflexão na perspectiva da Terapia Cognitivo Comportamental.

MESA 40 - O USO DAS TECNOLOGIAS EM FAMÍLIAS COM BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NO CONTEXTO BRASILEIRO
Proponente: Manoela Yustas Mallmann (UFRGS)
Eixo Temático: Tecnologia e Desenvolvimento Humano
As crianças da atualidade estão imersas em um ambiente digital, no qual o uso das tecnologias móveis e touchscreen,
como tablets e celulares, é constante, juntamente com a televisão. O acesso, cada vez mais cedo, a dispositivos
eletrônicos, levanta uma série de questionamentos acerca do impacto do uso intenso no desenvolvimento das crianças,
na aprendizagem escolar e nas relações com cuidadores. O presente trabalho contempla quatro estudos sobre a
temática. No primeiro, qualitativo, buscou-se compreender como ocorre o uso de tecnologias em famílias com bebês,
através de grupos focais. Participaram sete mães de bebês de até 24 meses. Elas apresentaram sentimentos
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ambivalentes em relação ao uso das tecnologias pelos bebês, assim como preocupações quanto ao próprio uso e
possíveis excessos. Ainda, os achados sugerem que o uso em famílias com bebês relaciona-se à necessidade das mães
em momentos de dificuldade e não a um recurso para benefício do bebê. No segundo, foram investigadas motivações
de mães de bebês de até dois anos para prescindir das novas tecnologias nos momentos de cuidado, interação e
entretenimento dos bebês. Foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas com 8 mães de bebês entre 3 e
23 meses. Percebe-se que a escolha por não oferecer telas aos bebês está relacionada ao entendimento das mães de
que, neste momento do desenvolvimento, as telas não são indicadas para os bebês e que outros recursos são mais
benéficos, além de estarem disponíveis para atender as demandas dos filhos. Os resultados oferecem um contraponto
aos estudos que exploram a opinião das mães cujos bebês são expostos às telas. No terceiro estudo foi descrito,
quantitativamente, o uso que mães e bebês brasileiros de 0-36 meses fazem das tecnologias, através de survey online.
Participaram do estudo 435 mães (idade média = 33,37; Dp= 4,79). Os dispositivos mais frequentes nas casas são:
smartphones (98,9%), notebook (87,4%) e TV a cabo (81,4%). Os dados mostram um panorama do uso das tecnologias
por mães e bebês no Brasil, indicando que estão maciçamente presentes na vida dos bebês. As análises sugerem que o
uso das tecnologias em função da necessidade das mães de entreter os bebês para que possam realizar suas próprias
tarefas prepondera sobre o uso educativo e de lazer que os bebês fazem dessas tecnologias. No quarto estudo, buscouse identificar e analisar os usos que crianças não alfabetizadas, com idades entre 0 e 6 anos, fazem dos dispositivos
eletrônicos móveis. Foi feito questionário online com 239 responsáveis de crianças de 0 a 6 anos. 121 deles responderam
perguntas adicionais sobre o uso de tecnologias na infância. Os dados mostram que as duas principais preocupações
em relação ao uso foram de dar limite de tempo e a necessidade de haver mediação ou supervisão de alguém. Por outro
lado, a maior parte dos respondentes vê problemas no uso das tecnologias. Em conjunto, os estudos trazem importantes
informações sobre como ocorre o uso de tecnologias em famílias com crianças pequenas, trazendo maior compreensão
sobre os motivos e preocupações dos pais frente a essa temática.
Palavras-chave: telas; primeira infância; desenvolvimento
1º Trabalho
O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM FAMÍLIAS COM BEBÊS: UM MAL NECESSÁRIO?
Manoela Yustas Mallmann (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
As crianças da atualidade vivem em um ambiente altamente tecnológico, no qual o uso das novas tecnologias, como
tablets e celulares, é crescente e constante, juntamente com a televisão. As crianças de até dois anos dependem dos
adultos para ter acesso às tecnologias. Dessa forma, a visão das mães frente a esse tema contribui para a compreensão
de como ocorre o uso de tecnologias em famílias com crianças pequenas. Neste estudo, foi utilizada a técnica de grupos
focais para compreender como ocorre o uso feito por sete mães entre 30 e 39 anos e seus bebês de até 24 meses. A
partir da análise temática dos relatos dos grupos verificou-se que as mães do presente estudo apresentaram
sentimentos ambivalentes em relação ao uso e exposição das tecnologias por bebês, assim como preocupações quanto
ao próprio uso e a possíveis excessos. Ainda, os achados sugerem que o uso em famílias com bebês relaciona-se mais a
uma necessidade das mães em momentos de dificuldade do que um recurso para benefício do bebê. O presente estudo
contribui para a compreensão sobre como ocorre o uso das tecnologias em famílias com bebês. Atenta-se para as
possíveis dificuldades enfrentadas pelas mães de crianças pequenas ao se pensar em recomendações e estudos sobre
o tema.
2º Trabalho
ESTUDO DESCRITIVO SOBRE COMO MÃES E BEBÊS BRASILEIROS FAZEM USO DAS TECNOLOGIAS
Elisa Cardoso Azevedo (ufrgs), Maria Adélia Minghelli Pieta (UFRGS),
Helena da Silveira Riter (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
A atual geração de crianças está imersa em um ambiente digital, pois o acesso e uso de tecnologias, como, smartphones,
celulares e tablets, tornou-se parte da vida cotidiana. Devido a esse crescente fenômeno, este trabalho tem por objetivo
descrever quantitativamente o uso que mães e bebês brasileiros de 0-36 meses fazem das tecnologias (Ex.: smartphone,
tablet e TV). Esse dado é praticamente ausente no Brasil e pode auxiliar a compreender possíveis impactos do uso dessas
tecnologias no desenvolvimento dos bebês. Os dados foram coletados por meio de um survey online no período de
outubro de 2018 a abril de 2019. Participaram do estudo 435 mães brasileiras (idade média = 33,37; Dp= 4,79). A maioria
das participantes está em um relacionamento com o pai do bebê (96%) e 81% destas são casadas. Ainda, 44,4% possuem
pós-graduação, 68% trabalham e 10% estão em licença-maternidade. Com relação aos bebês, 52% são meninos, 62%
são filhos únicos e 28,7% possuem um irmão; 50,5% frequentam a creche, sendo que destes, 47,7% estão em turno
integral. A grande maioria destas famílias possui internet de alta velocidade (94,5%) e 3G/4G (88%). Os dispositivos mais
frequentes presentes nas casas são: smartphones (98,9%), notebook (87,4%) e TV a cabo (81,4%). A seguir aparecem as
tecnologias streaming (74,9%) e smartTV (74,3%). Quanto a aplicativos, 33,6% das mães baixam aplicativos para seus
filhos no seu próprio smartphone, sendo que, destas, 61,6% baixam Youtube e Netflix. Além disso, 54,5% das mães
afirmam que seus bebês utilizam dispositivos móveis e/ou computador, dentre essas: 29% afirmam que o bebê nunca
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utiliza sozinho e 35,8% que o bebê frequentemente utiliza em interação com alguém. Sobre os motivos pelos quais as
mães utilizam dispositivos móveis com seus filhos, 51% referem que usam para distrair o bebê enquanto estão
realizando alguma tarefa em casa: 24,4% utilizam para acalmar o bebê e 24,4% usam para entretê-lo quando ele está
fora de casa. As mães sentem mais necessidade de oferecer tecnologias aos bebês nos seguintes momentos: quando
elas estão realizando uma atividade doméstica (51,3%), quando estão resolvendo questões de trabalho em casa (26%)
e para elas tomarem banho ou irem ao banheiro (20,7%). Os momentos da rotina dos filhos em que as mães mais
oferecem dispositivos móveis são a hora de comer (17,9%) e de dormir (10,8%). As mães permitem que seus filhos usem
dispositivos móveis, principalmente nas seguintes ocasiões: em viagens de longa duração (51,7%), ao fazer refeições
em restaurantes (27,6%), em filas e esperas (24,1%) e em momento de lazer (18,9%). Os dados mostram um panorama
do uso das tecnologias por mães e bebês no Brasil, indicando que estão maciçamente presentes nos lares e na vida dos
bebês. Análises preliminares sugerem o uso das tecnologias em função da necessidade das mães de entreter os bebês
para que possam realizar suas próprias tarefas. Assim, o uso das tecnologias com essa finalidade prepondera sobre o
uso educativo e de lazer que os bebês fazem dessas tecnologias.
3º Trabalho
COMO PRESCINDIR DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO CUIDADO E NA INTERAÇÃO COM OS BEBÊS?
Bruna Gabriella Pedrotti (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
A literatura aponta que muitos estudiosos se preocupam com a influência das novas tecnologias, como tablets e
smartphones, no desenvolvimento infantil. Inclusive, sociedades de pediatria de diferentes países posicionaram-se
contra a exposição de bebês menores de dois anos de idade às telas. O presente estudo investigou as motivações de
mães de bebês de até dois anos de idade para prescindir das novas tecnologias nos momentos de cuidado, interação e
entretenimento de seus bebês. Ainda, foram exploradas as orientações de profissionais sobre o uso de telas por bebês
recebidas por elas, assim como as alternativas às tecnologias utilizadas pelas mães nesses contextos. Foram realizadas
entrevistas individuais semiestruturadas com 8 mães de bebês que tinham entre 3 meses e 23 meses no momento da
coleta de dados. As entrevistas foram analisadas a partir de análise temática. Identificou-se que as participantes
relacionaram o uso de telas pelos bebês a uma necessidade dos adultos, não dos bebês. Além disso, relataram priorizar
atividades que propiciassem a interação com os filhos. Apesar da maioria das mães não ter recebido orientações de
profissionais sobre o uso de telas por bebês, a busca por conhecimento científico sobre o assunto influenciou a escolha
de algumas mães em não oferecer telas aos filhos. As alternativas às telas usadas pelas mães relacionavam-se a
brinquedos tradicionais que estimulassem a criatividade dos bebês, realizar tarefas enquanto os bebês dormiam ou na
presença de outro cuidador, ou ainda incluir o bebê na atividade, quando possível. Para acalmar os bebês, as mães
optavam por oferecer colo a eles, conversar com eles e distraí-los, tirando o foco do que os chateou. Percebe-se que a
escolha por não oferecer telas aos bebês está relacionada ao entendimento das mães de que, neste momento do
desenvolvimento, as telas não são indicadas para os bebês e que outros recursos são mais benéficos. Além disso, as
mães relataram estar disponíveis para atender as demandas dos filhos, priorizando a interação com eles às suas tarefas.
Os resultados desta pesquisa oferecem um contraponto aos estudos que exploram a opinião das mães cujos bebês são
expostos às telas diariamente, indicando as perspectivas contrastantes das mães de bebês quanto ao uso das telas.
4º Trabalho
TECNOLOGIAS TOUCHSCREEN NA INFÂNCIA: PODE?
Zena Winona Eisenberg (PUC-RIO), Laura Cristina Stobäus (Uni IBMR)
O fascínio dos adultos e o tempo que dedicam ao uso de dispositivos com tecnologia touchscreen os torna objeto de
interesse, curiosidade e de desejo para as crianças pequenas. Para analisar esse contexto, Nansen e Jayemanne (2016)
introduzem a noção de habitus háptico, argumentando que a incorporação desta forma de interação com as tecnologias
constitui uma extensão do corpo e da mente de quem as usa, e da importância da tactilidade nos primeiros anos de
vida. A mobilidade da mídia touchscreen é outro facilitador para o interesse e a acessibilidade em seu uso. A constatação
de que as crianças estão tendo acesso, cada vez mais cedo, a dispositivos eletrônicos levanta uma série de
questionamentos acerca do impacto do uso intenso desses equipamentos no desenvolvimento delas, na aprendizagem
escolar e nas relações com os adultos e com outros no âmbito familiar. Nosso principal objetivo na pesquisa aqui
apresentada foi identificar e analisar os usos que crianças não alfabetizadas, com idades entre 0 e 6 anos de idade,
fazem dos dispositivos eletrônicos móveis aos quais têm acesso. Como manipulam o aparelho, se não sabem ler? Que
aplicativos usam com maior preferência e maior proficiência? Ao mesmo tempo, buscamos entender qual lugar estas
tecnologias estavam ocupando nos domicílios e qual a percepção de responsáveis sobre o uso pelos seus filhos. Para
tanto, a pesquisa incluiu duas etapas. Na primeira, visitamos as casas de 22 famílias com crianças que já faziam uso das
tecnologias. Na segunda, a que será aqui discutida, divulgamos um questionário online para ser respondido por
responsáveis com crianças de 0 a 6 anos de idade. Ao todo, 239 responsáveis responderam o questionário online e,
dentre esses, 121 responderam perguntas adicionais se posicionando a respeito do uso de tecnologias na infância. Os
dados mostram que as duas principais preocupações de responsáveis em relação ao uso foram de dar limite de tempo
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e a necessidade de haver mediação ou supervisão de alguém. Por outro lado, independentemente de terem afirmado
que seus filhos usam ou não as tecnologias no dia a dia, a maior parte dos respondentes vê problemas no uso das
tecnologias. Os resultados são discutidos à luz das recomendações de órgãos acadêmicos e associações assim como à
discussão presente na mídia.

MESA 41 - ESTUDOS DE CASO NA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO
Proponente: Vera Baumgarten de Ulysséa Baião (ESTÁ)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A Terapia Cognitiva Comportamental (TCC) baseia-se na premissa de que a inter-relação entre cognição, emoção e
comportamento está implicada no funcionamento do ser humano. Estudos mostram que este modelo terapêutico tem
sido utilizado com sucesso no tratamento de diferentes Transtornos Mentais. A presente mesa redonda tem como
objetivo demonstrar de que forma este modelo pode auxiliar as pessoas que vivem com alguma condição de sofrimento
a reconhecerem os pensamentos e os estados de humor associados aos transtornos mentais, a maneira como
interpretam as situações do cotidiano e o quanto essa interpretação pode interferir nas suas ações e desencadeamento
de crises. Intervenções com o uso de alguns recursos junto a diferentes populações (infância, fase adulta e terceira
idade) e os resultados obtidos são o foco desta mesa redonda. As implicações psicológicas relacionadas à saúde nos
diferentes ciclos vitais podem ser tão variadas quanto os problemas de saúde que eles podem apresentar. As
consequências emocionais dos problemas de saúde também são inúmeras. É importante ressaltar que a Terapia
Cognitiva Comportamental, procura trabalhar com a Reestruturação Cognitiva (modificação dos pensamentos mal
adaptativos, pois estes podem gerar perturbação emocional); Treino em habilidades de enfrentamento
(desenvolvimento de um repertório de habilidades para auxiliar o cliente a enfrentar várias situações estressantes) e
Treino de Resolução de Problemas (combinação de técnicas de reestruturação cognitiva mais as habilidades de
enfrentamento para a resolução de dificuldades). Para tal, a referida teoria constitui-se de técnicas que abordam as
dificuldades específicas que as pessoas nas diferentes fases da vida podem passar. A TCC utiliza-se de diferentes
recursos técnicos, testes, material gráfico e lúdico, como mediador das emoções e fantasias. Portanto, é de suma
importância o papel de ajudar os pacientes a se fortalecerem, plenos de que possuem escolhas, perpassando por todas
as fases do ciclo vital. Espera-se contribuir com a problemática proposta com os três trabalhos que seguem, explanando
diferentes estudos de caso, na perspectiva da TCC ao longo do desenvolvimento. O primeiro trabalho, inicia-se com um
estudo de caso de uma criança, de 10 anos, aonde seus pais procuraram para um processo psicoterápico, pois percebiam
que seu filho estava em sofrimento, sendo aprisionado por vários pensamentos distorcidos e com alteração de humor.
Nesse caso será demonstrado o processo de avaliação, intervenção e recursos utilizados. O segundo estudo de caso,
trata-se de um adulto que chegou ao consultório com a queixa de ‘medo de ficar doente’, apresentava dificuldades em
vários aspectos de sua vida em decorrência disso, e pretende-se demonstrar as técnicas e recursos utilizados para a
remissão dos sintomas. No terceiro estudo de caso, apresentar-se-á um relato de psicoterapia de uma mulher que se
encontra na terceira idade, que a partir de um problema físico na perna, passa a se perceber como alguém inválida,
doente e inútil. Em função dessa crença, seus projetos de vida são por ela inviabilizados e surge um quadro depressivo.
Serão apresentados também os métodos e recursos técnicos utilizados para a superação desse sofrimento.
Palavras-chave: terapia cognitivo comportamental, desenvolvimento humano, estudo de caso
1º Trabalho
TUDO É RUIM, TUDO É CHATO, TUDO TEM QUE SER DESSE JEITO: UM ESTUDO DE CASO EM TERAPIA COGNITIVO
COMPORTAMENTAL
Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI)
Para a TCC o indivíduo vê em diferentes perspectivas, tendo uma visão de si, dos outros e do mundo. Não é cem por
cento do tempo que as pessoas estão felizes e olhando para o mundo de forma positiva, o mesmo ocorre em crianças.
Essas também apresentam suas crenças centrais, crenças secundárias e pensamentos automáticos, constituindo então
as disfunções cognitivas no qual vão gerando sofrimento em menor ou maior grau para a pessoa, causando até mesmo
um transtorno mental. Em crianças é importante levar em conta o que pode ser realmente sintomas de um transtorno
mental ou fazer parte do seu desenvolvimento. A TCC surgiu com o objetivo de levar a mudança comportamental e
cognitiva, com a proposta que os transtornos psicológicos decorrem de um modelo distorcido ou disfuncional de
perceber os acontecimentos, influenciando o afeto e o comportamento. Portanto, não são os fatos que determinam o
comportamento do indivíduo e sim, a descrição que se tem destes fatos, os significados atribuídos. Desse modo, este
trabalho possui como objetivo apresentar o caso de Benício (nome fictício), 10 anos, os procedimentos e análise
realizados na avaliação e psicoterapia, bem como pensar no quanto pensamentos distorcidos vão influenciando no
comportamento e nos sentimentos. Os pais chegaram no consultório com a queixa de que realizava vários rituais, tiques
e apresentava mal humor, mas já tinha feito psicoterapia durante anos em outra teoria. Teve-se como primeira conduta,
avaliar, considerando a avaliação psicológica como uma série de estratégias empregadas para atingir um determinado
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objetivo, sendo um procedimento que envolve princípios teóricos, métodos e técnicas de investigação tanto da
personalidade como de outras funções cognitivas, tais como: entrevista e observações clínicas, testes psicológicos e
outros meios de investigação clínica como jogos, desenhos etc. A avaliação foi constituída de diferentes momentos e
instrumentos para que pudesse coletar e obter mais dados sobre o menor e o funcionamento familiar: a) entrevista
com a mãe e pai; b) observação da criança; c) atividades lúdicas como desenhos e jogos; d) Escala de Autoconceito
infanto juvenil (estava permitida pelo CFP); e) CDI (Children’s Depression Invetory); f) Inventário de Estilos parentais; g)
atividade Escala de Yale-Brown de Obsessões e Compulsões versão crianças. Desde o momento de entrevista e
devolução da avaliação, constou de 9 (nove) encontros. E posteriormente a avaliação, iniciou-se a psicoterapia,
norteada pela hipótese diagnóstica de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). Esse transtorno é caracterizado pela
presença de obsessões e/ou compulsões, considerando obsessões como pensamentos, impulsos ou imagens
recorrentes e persistentes que são vivenciados como intrusivos e indesejados; sendo as compulsões, comportamentos
repetitivos ou atos mentais que um indivíduo se sente “obrigado” a executar em decorrência a uma obsessão ou de
acordo com regras que devem ser aplicadas rigidamente. Observou-se que o TOC estava influenciando no seu humor,
contribuindo para o aumento da ansiedade e principalmente para suas crenças centrais: tudo é ruim, tudo é chato, tudo
tem que ser desse jeito.
2º Trabalho
O MEDO DE FICAR DOENTE: O QUE SE PODE PENSAR?
Camilla Volpato Broering (UNIVALI)
Quando alguém sente medo de ficar doente deve-se pensar em duas coisas: a primeira é identificar se essa pessoa
passou por algum problema familiar ou se ela traz algum problema familiar em seu sistema em que o fato de ficar
doente a lembra de alguma memória ruim que tenha guardada como, por exemplo, se ela perdeu uma avó que ficou
muito doente e isso a traumatizou. Isto é, ela carrega em seu sistema essa memória que pode, por consequência, gerar
um pânico sempre que ficar doente pois relembrará esse trauma. A segunda é descobrir qual é a percepção dessa pessoa
referente a ficar doente, ou seja, o que significa para ela estar doente. Pode-se pensar também em Fobia Específica, a
qual segundo o DSM-5 (2014) descreve um medo persistente e irracional de um determinado, objeto, animal, atividade
ou situação que represente pouco ou nenhum problema real, mas que mesmo assim, provoca ansiedade extrema. A
fobia costuma ser de longa duração, provoca intensas reações físicas e psicológicas e pode comprometer seriamente a
qualidade de vida de quem a tem. Existem diversos tipos de fobias, que vão desde o medo intenso de situações sociais
(fobia social), de lugares cheios de pessoas (agorafobia) até o medo de animais, objetos ou situações específicas (fobia
simples). De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais, a fobia simples pode ser dividida em,
pelo menos, cinco categorias: animais, aspectos do ambiente natural, sangue, injeções ou feridas, situações (altura,
elevador, metrô...), e outros tipos (medo de vomitar, contrair uma doença...). A causa de muitas fobias ainda é
desconhecida pelos médicos. Apesar disso, há fortes indícios de que a fobia de muitas pessoas possa estar relacionada
ao histórico familiar, levando a crer que fatores genéticos possam representar um papel importante na origem do medo
persistente e irracional. No entanto, sabe-se também que as fobias podem ter uma ligação bastante direta com traumas
e situações passadas. Isso acontece porque a maioria dos problemas emocionais e comportamentais é desencadeada
por dificuldades que uma pessoa enfrentou ao longo da vida. Todas as pessoas passam por momentos difíceis, mas
algumas delas podem desenvolver, com o tempo, sentimentos de angústia que podem evoluir para um quadro de fobia.
Deste modo, este trabalho se propõe a apresentar o caso de C., 21 anos, que chegou ao consultório com a queixa de
‘medo de ficar doente’, bem como, explanar tudo que fora feito para se entender melhor o caso, a conceitualização
cognitiva, bem como, técnicas e recursos utilizados para a remissão dos sintomas.
3º Trabalho
AGORA SOU SÓ UMA VELHA INÚTIL: UM CASO CLÍNICO DE UMA MULHER COM DEPRESSÃO NA TERCEIRA IDADE
Vera Baumgarten de Ulysséa Baião (ESTÁ)
Tem havido uma preocupação no desenvolvimento de técnicas psicoterápicas adequadas a pacientes na terceira idade,
em virtude do crescimento da população dessa faixa etária. Segundo o IBGE, a expectativa é que em 2025, o Brasil
chegue a 31 milhões de pessoas com mais de 65 anos de idade. Em nossa cultura, existe uma imagem estereotipada do
idoso, como sendo um indivíduo fraco e decrépito, incapaz de se autogovernar e com defeitos de memória. Esta é uma
imagem incorreta, que revela pouco conhecimento acerca dessa população. Na realidade, menos de 5% das pessoas
acima de 65 anos perdem a capacidade de se autodeterminar, tendo que utilizar o auxílio de familiares ou instituições
com esse fim. O que se pode afirmar com propriedade é que o funcionamento do sistema nervoso central em idosos
saudáveis apresenta uma lentificação dos processos perceptivos, o que não ocorre de uma forma uniforme para cada
sujeito. Dessa forma, 95% da população idosa não se encaixa no estereótipo que comumente lhe é atribuído. Esse é um
fator que deve ser cuidadosamente abordado no processo psicoterápico. Além disso, existe um elemento comum que
leva os idosos a crenças disfuncionais: as perdas que vivenciam, que são inerentes a esta etapa do ciclo vital. Algumas
delas são a perda do corpo em perfeito funcionamento, a diminuição das capacidades, a diminuição das
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responsabilidades, a perda de amigos, cônjuge, padrão de vida e trabalho. Com elas, aparecem sentimentos de perda
de auto-estima, depressão e desespero, o que leva a um maior isolamento. A depressão é entendida como uma
alteração no humor em que as pessoas relatam tristeza, desespero, culpa, mágoa, inquietude, além de sentimentos de
vazio, inutilidade e impotência. Esses sintomas podem vir acompanhados de ideação ou tentativa de suicídio especialmente na terceira idade. Pela gravidade, o idoso deve ser recebido no processo psicoterapia com todo esforço
e cuidado do terapeuta, tentando uma intervenção que altere o mínimo possível a vida familiar do paciente, já que este
apresenta uma diminuição da capacidade de adaptação e a baixa tolerância a afetos dolorosos. O presente estudo
pretende apresentar um caso clínico de D., uma paciente de 84 anos, que foi encaminhada por seu psiquiatra, em
virtude de apresentar um quadro de depressão, especialmente após ter sido acometida de um problema vascular na
perna. Serão apresentados os caminhos para o entendimento do caso e a conceitualização cognitiva, bem como os
recursos técnicos da psicoterapia que contribuíram para a mudança dos sintomas.

MESA 42- DIFERENTES ABORDAGENS PARA A OBSERVAÇÃO DAS INTERAÇÕES PAI-MÃE-BEBÊ
Pronente: Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
Os primeiros anos de vida se constituem em período fundamental para o desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo e
social da criança. Neste contexto, a avaliação da interação pai-mãe-criança é uma questão central, sendo importante
que se busque articular as interfaces dos domínios intrapsíquico, interacional e intergeracional nas investigações desta
área (Fivaz-Depeursinge e cols., 1994). Inúmeras abordagens de observação das interações iniciais têm sido relatadas
em recentes revisões da literatura (Lotzin et al., 2015; Wasterlain et al, 2017). Conhecer as diversas formas de análise
da interação pais-bebê/criança pode favorecer a comunicação, o uso de uma linguagem comum e o compartilhar de
conceitos, permitindo trocas mais frutíferas entre pesquisadores com diferentes orientações teóricas e metodológicas.
Obviamente, esse é um objetivo ambicioso, e esta mesa retrata a diversidade de conceitos e procedimentos de análise
existentes na área. Na primeira apresentação a Profa. Alvarenga destaca a análise sequencial que permite a análise do
fluxo interativo, isto é, de como os comportamentos se sucedem momento a momento e da força das associações de
sequências comportamentais. No caso específico da interação mãe-bebê, é possível compreender que comportamentos
emitidos pela mãe tendem a evocar ou inibir respostas no bebê, assim como verificar se certos tipos de
comportamentos da criança estão mais ou menos associados a padrões de responsividade da mãe. Nesse sentido, os
dados codificados podem ser lidos como um tipo de texto abreviado refletindo as interações traduzidas em sequências
de comportamentos da díade. Na segunda apresentação a Profa. De Mendonça destaca pesquisas sobre as relações
familiares usando a metodologia observacional. Com base na abordagem sistêmica da família, ela vem trabalhando com
a sincronia interacional que envolve a coordenação de comportamentos, estados emocionais e ritmos entre os parceiros
interacionais, reconhecida como um fenômeno natural da interação social. Mais especificamente com relação à
interação pais-criança, a literatura indica que a sincronia interacional está associada a uma mãe saudável e a resultados
cognitivos e comportamentais mais positivos entre as crianças. De Mendonça traz alguns resultados da sua pesquisa
feita a partir da micro análise de comportamentos interativos codificados em tempo real. Na terceira apresentação o
Prof. Piccinini destaca as diversas abordagens de observação das interações iniciais utilizadas ao longo dos anos no
Núcleo de Infância e Família - NUDIF/UFRGS. Uma delas segue a tradição de análise e quantificação de comportamentos,
com a criação de protocolos, com foco em comportamentos tanto do bebê, como da mãe e/ou do pai. Uma outra
abordagem, passou a considerar a bidirecionalidade como inerente ao conceito de interação e, em particular, o conceito
de sincronia, que foi usado em protocolos com foco nas relações diádicas (mãe-bebê, pai-bebê) e triádicas (pai-mãebebê). Mais recentemente, passou a considerar os aspectos comportamentais e subjetivos associados às interações e
relações pai-mãe-bebê, incluindo não só as observações diretas da díade ou tríade, mas também entrevistas, trocas
verbais e não verbais, gravadas nos acompanhamentos de díades em observação, em seções de psicoterapia,
atendimento domiciliar, musicoterapia, entre outras. As três apresentações destacam variações que podem ser
complementares para a prática dos pesquisadores da área.
Palavras-chave: Interação mãe-bebê; relações familiars
1º Trabalho
ANÁLISE SEQUENCIAL DA INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ: DESVENDANDO RELAÇÕES DE CONTINGÊNCIA ENTRE
COMPORTAMENTOS
Patrícia Alvarenga (UFBA)
A análise sequencial permite a análise do fluxo interativo, isto é, de como os comportamentos se sucedem momento a
momento e da força das associações de sequências comportamentais. No caso específico da interação mãe-bebê, é
possível compreender que comportamentos emitidos pela mãe tendem a evocar ou inibir respostas no bebê, assim
como verificar se certos tipos de comportamentos da criança estão mais ou menos associados a padrões de
responsividade da mãe. Nesse sentido, os dados codificados podem ser lidos como um tipo de texto abreviado refletindo
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as interações traduzidas em sequências de comportamentos da díade. A abordagem sequencial de análise da interação
mãe-bebê será ilustrada por um estudo que investigou se um programa de intervenção com vídeo feedback aumentou
a responsividade verbal da mãe a comportamentos comunicativos do bebê. O estudo adotou um delineamento
experimental de pós-teste com dois grupos equivalentes. As díades participantes foram recrutadas em duas
comunidades de Salvador/BA e distribuídas aleatoriamente entre os grupos intervenção (n = 22) e comparação (n = 21).
No terceiro mês do bebê as díades foram filmadas durante uma sessão de brincadeira livre para a avaliação da
responsividade materna geral, a fim de examinar a equivalência dos dois grupos em relação aos comportamentos
materno e infantil durante a interação. Após a avaliação do terceiro mês, as díades do grupo de intervenção foram
submetidas ao Programa de Responsividade Materna e as díades do grupo de comparação receberam material impresso
sobre o desenvolvimento infantil pelo correio. Quando os bebês completaram 11 meses, todas as díades dos dois grupos
foram passaram pelo pós-teste durante uma visita domiciliar em que as díades foram novamente filmadas durante uma
sessão de interação livre para a avaliação da responsividade verbal materna. Finalmente, quando as crianças
completaram 18 meses, o follow-up foi realizado em mais uma visita domiciliar com os mesmos procedimentos do pósteste. Os resultados da análise sequencial não revelaram diferenças na responsividade verbal dos dois grupos aos 11
meses dos bebês. Porém, aos 18 meses, comportamentos comunicativos dos bebês do grupo intervenção tendiam a
inibir consistentemente respostas de redirecionamento verbal (OR = 0,55) e não verbal (OR = 0,64) de suas mães,
enquanto no grupo comparação esse padrão interativo não foi verificado. No grupo comparação, foi constatada uma
tendência de os comportamentos comunicativos dos bebês inibirem a correspondência não-verbal por parte das mães
(OR = 0,71), o que não ocorreu no grupo intervenção. Os resultados mostram efeitos do programa de intervenção sobre
a responsividade verbal das mães, ao mesmo tempo em que revelam o potencial da análise sequencial, do ponto de
vista metodológico e estatístico, para revelar relações de contingência entre os comportamentos de mães e bebês.
2º Trabalho
OBSERVAÇÃO DA INTERAÇÃO NO CONTEXTO DA FAMÍLIA
Júlia Scarano de Mendonça (UNIFIEO)
Pesquisas com o uso da observação sistemática do comportamento são cada vez mais reconhecidas como essenciais à
compreensão do desenvolvimento humano. A literatura internacional na área do desenvolvimento humano traz
inúmeros estudos feitos a partir da metodologia observacional, sendo a observação do comportamento presente na
grande maioria dos trabalhos publicados na área. Porém, a pesquisa observacional é ainda muito pouco conhecida e
utilizada no Brasil, não ocupando o espaço que merece na produção científica nacional. Na presente apresentação,
pretendemos mostrar pesquisas que desenvolvemos sobre as relações familiares usando a metodologia observacional,
os sistemas de codificação de dados observacionais da interação social que desenvolvemos nos últimos anos e alguns
resultados oriundos dessas pesquisas. Com base na abordagem sistêmica da família (Minuchin, 1985), vimos
trabalhando com a sincronia interacional nas relações familiares há vários anos. A sincronia interacional envolve a
coordenação de comportamentos, estados emocionais e ritmos entre os parceiros interacionais e é reconhecida como
um fenômeno natural da interação social (Leclère et al., 2014; Helm, et al., 2018). Mais especificamente com relação à
interação pais-criança, a literatura indica que a sincronia interacional esteja associada a uma mãe saudável (vs mãe
patológica) e a resultados cognitivos e comportamentais mais positivos entre as crianças (e. g. relação de apego,
regulação emocional) (Feldman, 2017; Jaffe, et al., 2001; Leclère et al., 2014). Estudos indicam sincronia interacional
comportamental, (e. g. olhar, postura corporal, compartilhamento do afeto) e fisiológica (e.g. cortisol, batimentos
cardíacos) na interação mãe-criança e pai-criança (De Mendonça et al., 2011, De Mendonça et al., 2015b, Feldman,
2017). Além disso, há evidência de que o grau de sincronia comportamental prediga o autocontrole e a empatia em
bebês (Feldman, Greenbaum, & Yirmiya, 1999). Com o objetivo de investigar a interação social de famílias canadenses,
em função da representação da mãe e do pai da relação de apego com a criança, observamos a interação mãe-criança
e pai-criança em situação de jogo livre (De Mendonça, 2005). Para isso, desenvolvemos um sistema de codificação de
dados observacionais com foco em micro comportamentos interacionais e na sincronia interacional entre os parceiros
sociais: The Taxonomy of Interactional Synchrony (De Mendonça et al., 2015a). Posteriormente, esse sistema de
codificação foi adaptado para a codificação da interação da tríade mãe-pai-criança (De Mendonça et al., 2014). Ambos
os sistemas foram usados para compreender as relações familiares no contexto da depressão pós-parto, em amostra
brasileira de baixa renda (De Mendonça et al., 2015b De Mendonça et al., 2019). A presente abordagem para o estudo
das relações familiares tem foco multidimensional (distância interpessoal, orientação visual e corporal, nível de
envolvimento no jogo livre e qualidade do afeto compartilhado) e foi concebida para capturar a natureza dinâmica das
interações sociais. As avaliações são feitas a cada 10 segundos ou a cada minuto dependendo da dimensão da interação,
a partir de comportamentos interacionais pré-definidos, em tempo real. Os resultados expandem o conhecimento atual
sobre a dinâmica familiar, especialmente em relação à interação pai-criança.
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3º Trabalho
DAS INTERAÇÕES ÀS RELAÇÕES MÃE-BEBÊ: POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES
Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
Os primeiros anos de vida se constituem em um período fundamental para o desenvolvimento emocional e é importante
que as mães e pais respondam ao bebê com afeto e sensibilidade, favorecendo a formação de um apego seguro (Bowlby,
1969). Diversas abordagens de observação das interações iniciais têm sido relatadas em recentes revisões da literatura
(Lotzin et al., 2015; Wasterlain et al, 2017), e nesta apresentação destacam-se algumas das utilizadas ao longo dos anos
no Núcleo de Infância e Família- NUDIF da Universidade Federal do RS. Uma das abordagens, segue a tradição de análise
e quantificação de comportamentos do bebê, como ocorre na classificação dos tipos de apego (Ainsworth et al. 1978).
Nesta direção, alguns protocolos foram desenvolvidos, com foco em comportamentos específicos, tanto do bebê, como
da mãe e/ou do pai. Através da codificação e quantificação dos comportamentos, buscam-se eventuais diferenças na
interação mãe-bebê, entre grupos investigados, como por exemplo, mãe com ou sem depressão, bebês com e sem
doença crônica. Uma outra abordagem passou a considerar a bidirecionalidade como inerente ao conceito de interação,
tendo base em um sistema de comunicação, caracterizado por seu ritmo, sincronia, ajuste mútuo e reciprocidade
(Carvalho, 1988; Tronick, 1989). Entre estes conceitos o de sincronia trouxe importante contribuição para a investigação
das interações mãe-criança (Isabella et al, 1989). Protocolos de análise foram desenvolvidos, investigando as relações
diádicas (mãe-bebê, pai-bebê) e triádicas (pai-mãe-bebê), introduzindo uma análise mais dinâmica das trocas durante
as interações. Uma abordagem mais recente, passou a considerar os aspectos comportamentais e subjetivos associados
às interações e relações pai-mãe-bebê, examinando, através das verbalizações parentais, suas representações,
memórias e significados sobre os comportamentos do bebê e da própria mãe e pai. Quando indivíduos interagem em
sucessivas ocasiões, cada interação pode afetar as subsequentes, se constituindo em relações, que podem ser
acompanhadas e até determinadas por desejos, sentimentos, necessidades, entre outros aspectos subjetivos (Hinde,
1992). Nesta direção, representações e fantasias, que são encenadas na interação, vão influenciar diretamente o bebê
(Stern,1995) e é importante integrar o subjetivo e o observável para entender a interação (Cramer, 1987). Assim, ao se
analisar as interações e relações pai-mãe-bebê, tem-se recorrido não só à observação direta da díade ou tríade, mas
também a entrevistas, trocas verbais gravadas nos acompanhamentos de díades em observação, em seções de
psicoterapia, em atendimento domiciliar, musicoterapia, entre outras. Quando se utilizam vídeos, descrevem-se
detalhadamente os comportamentos da bebê e da mãe e das interações mãe-bebê, assim como as trocas verbais e não
verbais. Essas descrições são analisadas qualitativamente, usando eixos conceituais, buscando-se compreender as
características das interações e relação mãe-bebê. As análises são integradas com as entrevistas e outros dados que se
tem sobre a díade. Nesta direção, Leclére et al (2014), tem sugerido que é importante que se busque uma abordagem
integradora, que combine, por exemplo, a observação clínica e a análise de construtos como o de sincronia. Contudo,
uma das questões que agora se apresenta com esta abordagem, é em que medida é possível integrar aspectos subjetivos
e comportamentais, para além de estudos de caso?

MESA 43- O DESENVOLVIMENTO INFANTIL EM INSTITUIÇÕES DE CUIDADO COLETIVO
Proponente: Patricia Santos da Silva (UFRGS)
Eixo Temático: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
Promover o desenvolvimento infantil em instituições de cuidado coletivo como creches e acolhimento institucional é
um desafio, visto que nem sempre é possível prover uma atenção individualizada a cada criança. As necessidades de
estímulos e cuidados básicos pode, por vezes, ser negligenciada em função da demanda de trabalho dos educadores
desse tipo de instituição. São diversos os estudos internacionais que abordam a qualidade dos ambientes de cuidado
como fatores importantes para a promoção de um desenvolvimento saudável, porém, no Brasil, são escassos os estudos
que fazem esse tipo de associação. Com isso, o objetivo da presente proposta de mesa redonda é apresentar dados
acerca do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de dois diferentes contextos de cuidados coletivos: creches
e acolhimento institucional, bem como discutir o quanto os educadores sociais de abrigos e a família adotiva podem ser
promotores de um bom desenvolvimento. A primeira fala apresentará dados sobre as relações entre o desenvolvimento
neuropsicomotor e os cuidados experienciados na família por crianças que frequentam a creche. A segunda fala tratará
das percepções dos educadores sociais de instituições de acolhimento sobre a sua participação na promoção do
desenvolvimento infantil. A última, por fim, discutirá o papel interventivo da adoção para crianças que apresentavam
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor no momento da chegada na família. Com esses dados, será possível
discutir medidas importantes para o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem a formação dos educadores
de creche e sociais, bem como enfatizar as necessidades das crianças no contexto desenvolvimental.
Palavras-chave: desenvolvimento infantil; criança; cuidado coletivo
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1º Trabalho
QUALIDADE DO AMBIENTE FAMILIAR E O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR DE CRIANÇAS DE UMA
UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Elson Ferreira Costa (UFPA), Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA)
O desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) é um processo multidimensional, relacionado à idade cronológica,
maturação neurológica, características pessoais e ambientais em que a criança vive. Dessa forma, espera-se que
ambientes familiares com melhor qualidade, quanto ao suporte social e recursos físicos, possam oferecer melhores
estímulos à criança. Este trabalho apresenta dados de uma tese de doutorado executada no Laboratório de Ecologia do
Desenvolvimento (LED), do Programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade
Federal do Pará. Objetivo: relacionar o desempenho do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) de crianças de uma
Unidades de Educação Infantil aos aspectos da qualidade do ambiente familiar. Trata-se de um estudo transversal, com
abordagem quantitativa dos dados. Os participantes foram 70 crianças de 2 a 6 anos de uma Unidade de Educação
Infantil de Belém e um responsável de cada criança. O instrumento utilizado para avaliar o DNPM foi o Teste de Denver
II. Para investigar a qualidade do ambiente familiar foi usado o Inventário de Recursos do Ambiente Familiar – RAF.
Resultados: 68,6% tiveram escore suspeito de atraso no Denver II. As categorias do RAF que apresentaram associação
estatisticamente significativa com o escore do Denver II foram: Assistir TV quando a criança não está na escola, na qual
as crianças com escore mais alto realizavam menos essa atividade; Atividades conjuntas com os pais e rotina estruturada
da criança, na qual as crianças com pontuações mais baixas eram menos propensas a desempenhar atividades
conjuntas, como brincar, contar histórias, ler, conversar sobre como foi o dia na escola. Quanto a rotina, as crianças
com pontuações mais altas foram as que tinham rotina com horários mais estruturados. Discussão: A alta prevalência
de suspeitas de atraso no DNPM dos participantes ressalta para a interferência negativa da qualidade do ambiente.
Quanto ao RAF, salienta-se que a importância das interações entre pais e filhos durante as atividades conjuntas como
brincar, as quais são mais poderosas preditores de desenvolvimento do que em outras atividades cotidianas. Além disso,
o ambiente familiar que dispõe de recursos para a leitura compartilhada e disponibilidade dos livros, esteve
positivamente associado à melhores habilidades. Entretanto, crianças que crescem em ecologias de baixa renda muitas
vezes enfrentam múltiplos fatores de risco que aumentam a probabilidade de tornassem dimensões e processos de
caos no ambiente, como desorganização e instabilidade. Quanto ao uso da TV, os dados sugerem que essa relação é
complexa, pois os efeitos podem depender das características das crianças, do contexto familiar e dos recursos da
televisão. Nessa perspectiva, assistir a programas sem história estruturada podem prever menor habilidades. Há ainda
estudos que indicam que essas atividades não são realizadas de forma conjuntas com os pais, pois muitos deles usam
essas mídias como uma “babá digital”, ou seja, enquanto descansam ou cuidam de outras tarefas. Conclusão: diante
dos resultados, ressalta-se a importância do investimento em políticas públicas de monitoramento do desenvolvimento
infantil, principalmente no ambiente familiar, e de orientações quanto ao estímulo do DNPM por meio de atividades
compartilhadas entre as crianças com os adultos de sua família.
2º Trabalho
PERCEPÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS QUANTO A SUA ATUAÇÃO JUNTO A CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
Stella Rabello Kappler (UERJ), Deise Maria Leal Fernandes Mendes (UERJ),
Ana Beatriz de Mota e Souza (UERJ)
A instituição de acolhimento está, por um determinado momento da ontogênese, substituindo o lugar que deveria ser
o de casa, com a família natural. Desse modo, é amplamente reconhecida na literatura como um ambiente de extrema
importância e que influencia diretamente a vida do indivíduo, independentemente de ser um lugar de passagem para
alguns e de acolhimento prolongado para outros. Os educadores sociais podem ser vistos como exercendo um papel,
ao menos em parte, análogo ao de pais, impondo limites, estabelecendo regras e, também, proporcionando novas
possibilidades de estabelecimento de trocas afetivas com as crianças. O objetivo desse trabalho foi analisar a percepção
de educadores sociais quanto à sua atuação junto a crianças acolhidas institucionalmente, ao impacto que isso pode ter
no desenvolvimento delas, bem como à importância que atribuem às trocas afetivas entre eles e as crianças.
Participaram seis educadores sociais, de ambos os sexos, com média de idade de 47 anos, de duas instituições de
acolhimento de um município do estado do Rio de Janeiro. Foi realizada uma entrevista semiestruturada, individual,
utilizando-se um roteiro composto por quatro questões. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas na
integra. Usou-se a técnica de análise de conteúdo temático-categorial. A leitura do texto deu origem a categorias que
passaram, posteriormente, por cálculo de frequência. De acordo com os resultados, a maioria dos educadores declarou
que: as práticas educativas utilizadas por eles influenciam no desenvolvimento das crianças; consideram importante se
manifestarem afetivamente em relação às crianças cotidianamente; geralmente, as regras e normas da própria
instituição de acolhimento dificultam a vinculação e o estabelecimento de trocas afetivas com as crianças. Como
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indicado na literatura, as interações educador-criança impactam o desenvolvimento das habilidades sociais e
emocionais infantis. Além disso, ressalta-se que a instituição pode tornar-se uma rede de apoio afetivo para a criança
que, a partir do estabelecimento de relações positivas com seus pares e educadores, consegue lidar com mais habilidade
com as situações adversas e de estresse próprias de sua condição de acolhimento. Percebeu-se, portanto, que os
educadores reconhecem a importância das trocas afetivas entre a díade, embora observem alguns entraves normativos
para que isso aconteça. Dessa maneira, considerando a importância das trocas afetivas para o desenvolvimento
socioemocional infantil, conclui-se que as mesmas devam ser estimuladas, e que as regras e normas institucionais
devam ser analisadas com o intuito de favorecê-las.
3º Trabalho
ADOPTION’S EFFECT IN CHILD’S NEUROPSYCOMOTOR DEVELOPMENT
Patricia Santos da Silva (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
Foster care, while being a protective action for children in vulnerable conditions, is not capable of providing all the
necessary resources for their fully development. In addition, several international studies have pointed the importance
of adoption as an effective intervention in the development of these children, data that do not yet exist in the Brazilian
academic context. In this sense, understanding how adoption contributes to the child's neuropsychomotor development
can help psychologist and other health professionals to improve the foster care services offered in this context. For this,
nine children from zero to six years old, adopted by eight families (one of the adoptions was of two brothers)
participated in this study. The families were evaluated at the time of the child's arrival at home and six months later.
For the evaluation of child development, the Denver Developmental Test II was used. This instrument assesses four
domains of child development (personal-social, language, gross motor and fine motor - adaptive skills). At the time of
arrival at home (placement of children), six children presented a delay in the language subscale and four of them also
presented delay in the fine motor – adaptive subscale. Preliminary data from these six families (6 children) showed that
after the first six months of arrival in the family, delays in neuropsychomotor development were no longer detected.
These data can contribute to planning interventions specific to the foster care context, as well as show how the family
context can promote a healthier development.

MESA 44 - TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS EM DIFERENTES CONTEXTOS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
Proponente: Marina Menezes (UFSC)
Eixo Temática: Desenvolvimento social, emocional e da personalidade
As habilidades sociais (HS) são comportamentos sociais que aumentam as chances dos indivíduos se envolverem em
relacionamentos interpessoais positivos, assim como desenvolverem autoconhecimento e autorregulação emocional.
Nesse sentido, os programas de Treinamento de Habilidades Sociais (THS) são considerados um fator de proteção para
o desenvolvimento infantil, pois possibilitam a aquisição, manutenção e aperfeiçoamento das HS. Esta mesa tem como
objetivo discutir aspectos relacionados à implementação de programas de Treinamento de Habilidades Sociais (THS) e
seus resultados. Para isso, serão apresentados três estudos que tiveram como foco aspectos relativos a sistematização,
viabilidade e eficácia de THS realizados em diferentes contextos de desenvolvimento. Entre os estudos apresentados, o
primeiro destaca a implementação de um programa universal de THS com crianças de 6 a 12 anos em um serviço de
atenção psicológica de uma universidade do sul do Brasil. São discutidos aspectos relacionados a sistematização de THS,
estratégias para o engajamento dos participantes e capacitação de estudantes e profissionais para condução de
intervenções grupais. O segundo estudo avaliou os efeitos do procedimento de intervenção PROMOVE-Crianças no
ambiente escolar e constatou que essa intervenção apresentou efeitos positivos sobre os repertórios das crianças
participantes. Além disso, apontou que ensinar HS para as crianças foi capaz de melhorar o repertório de habilidades
sociais educativas (HSE) de seus professores. Por fim, o terceiro estudo propôs a verificação da viabilidade de um THS
para crianças envolvidas em processos judiciais relativos à disputa de guarda, alimentos e regulamentação de visitas, a
partir dos seguintes critérios: Demanda, Resultados, Aceitabilidade e Satisfação com o programa. Os resultados
identificaram níveis de aceitabilidade satisfatório, mudanças no repertório de HS das crianças que participaram da
intervenção, assim como a necessidade de se aprimorar aspectos relacionados à divulgação e adequação das atividades
a faixa etária das crianças. A análise em conjunto desses estudos aponta para a compreensão de que os programas de
THS, além de promoverem a aprendizagem de comportamentos socialmente habilidosos para a resolução de problemas
interpessoais e emocionais, também se caracterizam como uma perspectiva preventiva de agravos e promotora de
saúde na infância.
Palavras-chave: habilidades sociais, desenvolvimento socioemocional infantil; intervenção psicológica
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1º Trabalho
A IMPLEMENTAÇÃO DE UM GRUPO DE TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS COM CRIANÇAS
Marina Menezes (UFSC), Beatriz Pires Coltro (UFSC), Mariana Peres Trajano (Clínica de Saúde Integrada
Personale), Sara Engel Voigt (UFSC), Quele de Souza Gomes (UFSC)
As habilidades sociais (HS) são definidas como um conjunto de comportamentos que contribuem para a competência
social, o que possibilita consequências positivas para o relacionamento social com outras pessoas. O treinamento de
habilidades sociais (THS) na infância se caracteriza como uma modalidade de intervenção que visa a promoção do
desempenho social da criança, por meio da aprendizagem de habilidades específicas. O objetivo deste trabalho é
apresentar a implementação de um grupo de THS com crianças de 6 a 12 anos, como parte de um projeto de extensão
de uma universidade do sul do Brasil. O grupo foi realizado no serviço de atenção psicológica da referida universidade
com sete crianças que foram selecionadas, considerando-se a compatibilidade com o horário do grupo e as condições
de saúde das mesmas. Para a implementação do THS, foram realizados os seguintes procedimentos: sistematização das
atividades e divulgação do grupo, bem como supervisões semanais. A coleta de dados foi realizada por meio de um
Questionário Sóciodemográfico, Ficha de Anamnese da Criança, Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de
Comportamento e Competência Acadêmica para Crianças (SSRS) (versão para crianças e versão para pais). Além desses
instrumentos, foi utilizado o Diário de Campo para o registro cursivo coletivo dos eventos ocorridos durante o THS,
como as atividades desenvolvidas, verbalizações dos participantes, impressões das facilitadoras e síntese das
supervisões. Posteriormente, os registros foram submetidos à análise categorial temática. O grupo foi conduzido por
uma psicóloga e uma acadêmica de psicologia como facilitadoras, supervisionadas semanalmente. Foram realizadas
oito sessões semanais, com a duração de 90 minutos. A sistematização das atividades foi realizada a partir da revisão
de literatura sobre THS. Entre os recursos utilizados durante as sessões, destacaram-se: jogos, desenhos, atividades
lúdicas e vídeos. Os temas das sessões foram: conhecer o grupo, civilidade, fazer amizades, expressão emocional,
autocontrole, empatia e assertividade. A avaliação da implementação do THS, por meio da análise temática dos relatos
registrados no Diário de Campo indicou a necessidade de se aprimorar os seguintes aspectos: seleção dos participantes
e avaliação do repertório de HS das crianças, formação do grupo de THS conforme faixa etária, estratégias para o
engajamento das crianças no grupo; e aperfeiçoamento teórico-metodológico das facilitadoras do grupo. O repertório
de HS dos participantes não foi considerado no planejamento das sessões, pois se tratava de um programa universal,
no entanto ocorreu a necessidade de adaptar as atividades propostas ao repertório de HS observado no decorrer das
sessões, a fim de que o THS fosse eficaz o aprimoramento das HS das crianças. A adesão ao grupo foi positiva, com
assiduidade de 75%. Entre os aspectos destacados pelos participantes como positivos, evidencia-se: o lanche, as
brincadeiras, o vínculo com as facilitadoras, bem como o engajamento das crianças às atividades propostas e a
observação do comportamento de compartilhar as experiências pessoais. A implementação do THS possibilitou às
crianças um espaço para compartilhar experiências, aprimorar comportamentos socialmente habilidosos e favoreceu a
formação e o aprimoramento de profissionais da psicologia para a condução de tais programas.
2º Trabalho
EFEITOS DE UM TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS PARA REDUÇÃO DE PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO EM
ESCOLARES
Alessandra Pereira Falcão Bueno (UNESP), Alessandra Pereira Falcão Bueno (UNESP)
A aquisição do repertório comportamental do indivíduo se inicia ao nascer e vai se tornando mais elaborado à medida
que a criança vai se relacionando com o mundo. A partir dessa interação (organismo-ambiente) pode-se estabelecer
um repertório de comportamentos habilidosos ou não. Com o passar dos anos a criança vai sendo exposta a novos
ambientes, como o escolar, e passa a ser confrontada com novas demandas sociais que envolvem situações mais
complexas e podem trazer à tona a necessidade de ampliação do seu repertório, principalmente no que diz respeito às
habilidades. Já nos primeiros anos escolares a criança precisa aprender novos repertórios, como lidar com o novo
ambiente, ser aceita pelo grupo de pares, se relacionar com adultos nunca vistos e demandas acadêmicas. Apesar dos
estudos apontarem para a melhora nas relações que ocorrem no ambiente escolar ainda é muito difícil trabalhar
efetivamente com professores visto que sua extensa carga horária na escola dificulta sua permanência para a aplicação
dos procedimentos e promove a falta de adesão dessa população nos procedimentos de intervenção. Uma saída para a
melhoria nas relações dentro da escola sem que seja necessário atuar diretamente com os professores é o de realizar o
procedimento de intervenção com os alunos e avaliar se as mudanças de comportamentos das crianças podem resultar
em mudança nos comportamentos de seus professores. Estudos têm apontado que a realização de intervenções em
habilidades sociais na infância tem crescido por apontar que o repertório habilidoso na infância tem associações
positivas com bom desempenho acadêmico, relações satisfatórias com pares e adultos, melhor adaptação aos grupos e
menor frequência de problemas de comportamento internalizantes e externalizantes. A pesquisa objetivou avaliar os
efeitos do procedimento de intervenção PROMOVE-Crianças no ambiente escolar. Os participantes foram 41 crianças e
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suas professoras. As crianças estudavam no primeiro ano do ensino fundamental de escolas municipais. Como critério
de inclusão para participação da pesquisa, os repertórios dos alunos deveriam ser clínicos para problemas de
comportamento internalizantes, externalizantes e totais, de acordo com relatos de mães e de professores. Formou-se
dois grupos, por meio de sorteio randomizado, denominou-se grupo experimental (21 crianças) e grupo controle (20
crianças). Foram realizadas 10 sessões de intervenção de acordo o procedimento PROMOVE-Crianças. Ao final da
intervenção foram comparados os repertórios das crianças participantes e de seus professores ao longo das etapas de
avaliação. As avaliações se deram por meio dos seguintes instrumentos de relato: TRF, QRSH-professores e RE-HSE-Pr.
Após a intervenção as crianças do grupo experimental apresentaram maior frequência de HS e diminuição na frequência
de PC a ponto de a maioria delas sair do nível clínico para problemas de comportamento para o instrumento TRF. Os
professores melhoraram suas interações com os alunos quando avaliadas as HSE. Conclui-se que o procedimento teve
efeitos positivos sobre os repertórios das crianças participantes, que a intervenção com essa população pode ser uma
saída para a dificuldade de adesão de populações adultas e que ensinar HS para as crianças foi capaz de melhorar o
repertório de HSE de seus professores.
3º Trabalho
ESTUDO DE VIABILIDADE DE UM TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS INFANTIS NO CONTEXTO FORENSE
Quele de Souza Gomes (UFSC), Sara Engel Voigt (UFSC), Beatriz Pires Coltro (UFSC),
Marina Menezes (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
Estudos indicam que a separação conjugal é um fenômeno que expõe a criança a eventos de vida estressantes,
aumentando a probabilidade de que ela apresente, ao longo de seu desenvolvimento, problemas comportamentais e
emocionais, o que evidencia a necessidade de se implementar programas preventivos neste contexto. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a viabilidade de um programa de Treinamento de Habilidades Sociais (THS) para crianças envolvidas
em processos judiciais relativos à disputa de guarda, alimentos e regulamentação de visitas, a partir dos seguintes
critérios: Demanda, Resultados, Aceitabilidade e Satisfação com o programa. O THS foi sistematizado a partir do método
vivencial e consistiu em oito sessões grupais, com duração de 90 minutos. A coleta de dados foi realizada por meio do
Inventário de Habilidades Sociais, Problemas de Comportamento e Competência Acadêmica na infância (versão pais),
diário de campo das facilitadoras e Ficha de Avaliação da Sessão. A divulgação do THS foi por duas servidoras da Vara
de Família. Quando o responsável pela criança consentia que o (a) filho (a) participasse do THS, agendava-se entrevista
inicial com as facilitadoras do grupo. A partir da percepção dos pais ou responsáveis pelas crianças, verificou-se que três
crianças apresentavam bom repertório de habilidades sociais, e duas repertório abaixo da média inferior. Quanto aos
problemas de comportamento, quatro crianças apresentaram escore na média ou acima da média para
comportamentos internalizantes, e três escore acima da média para problemas externalizantes. A partir deste estudo
de viabilidade, observou-se que a demanda para participação foi baixa (n=5). Dos 18 processos selecionados, somente
cinco famílias, com crianças entre 6 e 11 anos de idade, aceitaram que as crianças participassem do grupo. Das cinco
crianças que participaram do grupo, quatro concluíram o THS, o que evidencia a aceitabilidade do programa. Em relação
às mudanças comportamentais das crianças, observou-se que as quatro crianças que concluíram o THS apresentaram
bom repertório de habilidades sociais. Em relação aos problemas de comportamento, houve mudança no escore de
problemas internalizantes de duas crianças (de acima da média superior para muito baixo). Em relação aos problemas
externalizantes, a criança que tinha o escore acima da média, apresentou escore médio e uma apresentou aumento no
escore de comportamentos externalizantes (de médio para médio superior). No que tange ao THS, a maioria dos
participantes avaliou as atividades realizadas nas sessões como “ótimo” e o lanche como “bom’. Algumas crianças (n=2)
avaliaram a conversa com os colegas do grupo como “bom”. Desse modo, verificou-se que o THS foi parcialmente eficaz
para melhorar o desempenho social das crianças. Entre os aspectos a serem aprimorados a fim de aumentar a eficácia
do THS, destacaram-se: formar grupos com crianças que apresentem a mesma faixa etária, adaptação das atividades de
acordo com as competências desenvolvimentais infantis, divulgação do THS e construção de instrumentos que
possibilitassem avaliar a qualidade da implementação do THS. Por fim, discute-se a importância da interdisciplinaridade
e da formação de redes de apoio para a realização de programas de intervenção psicológica no judiciário brasileiro.

MESA 45 - A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO NO DIAGNÓSTICO NA DEPRESSÃO E NO TDAH
Proponente: Fernanda Grendene (URI)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
A avaliação é uma estratégia fundamental de prevenção e tratamento efetivo dos Transtorrnos Mentais em todas as
fases do desenvolvimento. Nessa perspectiva, a hipótese diagnóstica proveniente desta atividade passa a ser
considerada um elemento importante para o planejamento das ações do profissional. Porém, os critérios diagnósticos
nosográficos não abarcam de maneira suficiente a diversidade de manifestações dos sintomas dos transtornos mentais
nas diferentes faixas etárias. Além disso, os sintomas têm causas multifatoriais e podem estar relacionados ao
funcionamento normal do indivíduo. Assim, também é necessária uma abordagem dimensional, que contemple

159

caraterísticas relacionadas e premorbidas, para promover a identificação precoce e prevenção dos transtornos mentais.
A proposta desta mesa é discutir a questão do diagnóstico a partir de duas psicopatologias com alta prevalência e que
trazem prejuízos importantes para as pessoas nas diversas faixas etárias, como a depressão e o Transtorno de Déficit
de Atenção com Hiperatividade (TDAH). Serão apresentados resultados de três estudos empíricos, que trataram dos
temas de depressão em crianças, adolescentes e idosos e do TDAH em crianças e adolescentes. O elemento norteador
da discussão dos resultados dos trabalhos entre si é o diagnóstico dos transtornos mentais. O primeiro trabalho
apresenta a relação de sintomas depressivos com indicadores a ela relacionados (solidão, desamparo, desesperança,
autoestima, autoconceito, autoeficácia), além de percepção de suporte familiar e social em crianças e adolescentes. O
segundo apresenta o resultado de uma pesquisa que investigou a associação entre depressão, qualidade de vida,
Percepção de suporte familiar no idoso e buscou evidências de validade para a Escala Baptista de Depressão. O terceiro
trabalho apresenta a relevância da avaliação de funções neuropsicológicas para o diagnóstico e compreensão do TDAH,
especialmente no que se refere a comorbidade com dificuldade na leitura. A partir dos resultados dos trabalhos, atentase para a importância da Avaliação precoce dos transtornos mentais, por critérios também dimensionais, que estão
relacionados aos sintomas dos transtornos e são inerentes às vivências das pessoas.
Palavras-chabe: diagnóstico; depressão; TDAH
1º Trabalho
O DIAGNÓSTICO DA DEPRESSÃO EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UMA PERSPECTIVA DE ANÁLISE REDES.
Cassandra Cardoso (URI)
O diagnóstico precoce da depressão em crianças e adolescentes é uma necessidade de saúde pública, considerando-se
as suas repercussões negativas no desenvolvimento do indivíduo, além de estar relacionada a dificuldades familiares,
sociais, escolares e também a conduta suicida em adolescentes. Como em todas as faixas etárias, nas crianças e
adolescentes a forma de apresentação dos sintomas depressivos é diversa, por isso, é necessária a sua avaliação em
uma perspectiva dimensional, além da categórica. Pela perspectiva dimensional, entende-se que os sintomas
depressivos fazem parte de um contínuo que vai desde vivências do cotidiano das pessoas, até um estado
psicopatológico. Além disso, muitos outros construtos estão associados aos sintomas depressivos. A compreensão da
relação entre os sintomas depressivos, e destes com indicadores associados pode contribuir muito para a prevenção,
avaliação e tratamento da depressão. Nesse estudo, foi investigada a relação entre sintomas depressivos e os construtos
solidão, desamparo, desesperança, autoestima, autoeficácia e autoconceito; além de percepção de suporte social e
familiar. Os instrumentos utilizados foram a Bateria de Indicadores de Depressão (BAID-IJ), o Inventário de Percepção
de Suporte Familiar (IPSF) e a Escala de Percepção do Suporte Social – Versão adolescentes (EPSUS-Adol). Comunidade.
A amostra foi composta por 460 crianças e adolescentes, de 8 a 18 anos (M = 13,9; DP = 2,93) do Estado do Rio Grande
do Sul. Os dados foram analisados pelo método de Análise de Redes, que foi realizada pelo Programa R Studio. As redes
foram estimadas pelo procedimento glasso. Foi estimada a centralidade dos indicadores na rede e foram feitas análises
de comunidade. Neste modelo de análise, os transtornos são considerados como sistemas de sintomas casualmente
conectados, o que pode contribuir para uma avaliação mais dimensional da depressão. Os resultados demonstraram
que a desesperança e a autoestima assumiram um posicionamento central na rede. Também ficaram evidentes polos
(comunidades) de indicadores positivos e negativos. Nas crianças, a percepção de suporte familiar emergiu como uma
variável central na conexão entre os polos positivo e negativo, juntamente com a desesperança e autoestima. Além
disso, a inclusão de indicadores relacionados aos sintomas depressivos na análise favorece o seu rastreamento precoce
em crianças e adolescentes, o que é uma demanda importante de clínicos e pesquisadores na atualidade.
2º Trabalho.
DEPRESSÃO NA FAIXA ETÁRIA IDOSA
Fernanda Grendene (URI)
A depressão é um transtorno psiquiátrico que atinge pessoas de todas as faixas etárias, trazendo prejuízo significativo
na funcionalidade e qualidade de vida de quem sofre com a doença. Na faixa etária idosa é o transtorno mental mais
frequente e alvo de estudos entre os pesquisadores pelo alto índice de prevalência. O objetivo do trabalho foi investigar
a associação entre os construtos depressão, suporte familiar e qualidade de vida na faixa etária idosa e avaliar as
propriedades psicométricas da Escala Baptista de Depressão para Idosos (EBADEP-ID). Participaram do estudo 416
idosos com idade entre 60 a 96 anos. Os intrumentos utilizados foram a EBADEP-ID, o Inventário de Percepção de
Suporte Familiar para Idosos (IPSF- ID), a Escala de Qualidade de vida de Vitor para Idosos (EQUIVITOR) e um
questionário sociodemográfico. Foram realizados teste t e anova para diferenças de médias, análises de regressão,
correlação de Pearson e uma análise de rede foi utilizada para verificar relações causais entre os próprios sintomas da
depressão. Os resultados mostraram correlações negativas moderadas entre depressão, qualidade de vida e suporte
familiar e a análise de regressão apontou qualidade de vida e suporte familiar como preditores de depressão em idosos.
Além disso, a análise de rede dos itens da EBADEP-ID indicou que os sintomas de perda de prazer (anedonia) e de humor
foram os mais centrais da rede e estão fortemente correlacionados. Tais sintomas ainda vão ativar outros sintomas
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relacionados a ideias suicidas e representações negativas de si mesmo, do mundo pessoal e do futuro, confirmando que
os sintomas centrais da depressão no idoso são aqueles apontados na literatura, ou seja, relacionados a humor e perda
de prazer. Entende-se também a importância de novos estudos com foco na depressão, qualidade de vida e suporte
familiar uma vez que se apresentam como fundamentais na faixa etária
3º Trabaho
AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E A COOCORRÊNCIA DE TDAH E DIFICULDADES NA LEITURA
Jacqueline Raquel Bianchi Enricone (URI)
O diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) se popularizou, mas o conhecimento
científico sobre o mesmo ainda pode ser superficial e acompanhado de estereótipos. Nas escolas, os posicionamentos
são contraditórios. Alguns docentes, por vezes, utilizam o diagnóstico para justificar dificuldades comportamentais ou
de aprendizagem apresentados pelos estudantes. Outros, a partir da chamada “medicalização da infância”, negam a
possibilidade do diagnóstico entendendo-o como prejudicial ao desenvolvimento. Apesar disso, sabe-se que a
comorbidade entre TDAH e Transtorno de Aprendizagem é elevada. Conforme o DSM 5 (APA, 2014), ambos estão
classificados como Transtornos do Neurodesenvolvimento e essa aproximação denota a relevância do diagnóstico e da
investigação do impacto da coocorrência destes transtornos. Uma forma de fazer isto é através de avaliações mais
abrangentes de diferentes domínios do funcionamento neuropsicológico. Neste sentido, foi realizado um estudo com o
objetivo de verificar diferenças no perfil neuropsicológico de crianças e adolescentes com TDAH com bom e baixo
desempenho na leitura em sub-componentes de linguagem, memória e habilidades visuoconstrutivas. Participaram 73
estudantes com TDAH do 3º ao 9º ano do ensino Fundamental organizados de quatro formas diferentes por bom e
baixo desempenho em leitura geral, em fluência, precisão e compreensão leitora. Para a avaliação neuropsicológica,
foram utilizados os subtestes vocabulário, cubos e dígitos do WISC IV, o Spatial Span, Task e o Teste de Aprendizagem
Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT). A linguagem semântica, memória semântica de longo prazo, memória verbal de curto
prazo, aprendizagem auditivoverbal e habilidades visuoconstrutivas foram significativas para o desempenho em leitura
geral e em todas as subhabilidades. A memória de trabalho visuoespacial relacionou-se com desempenho geral, fluência
e precisão e a memória de trabalho verbal com a compreensão leitora. O grupo com baixo desempenho em
compreensão apresentou maior diversidade de prejuízos, incluindo memória de reconhecimento e memória episódica
de longo prazo. Não houve diferença em interferência proativa e retroativa e velocidade de esquecimento para nenhum
dos grupos analisados. Considerando que há um número significativo de crianças e adolescentes com TDAH e baixo
desempenho escolar, a avaliação de funções neuropsicológicas nestes casos pode contribuir para melhor compreender
esta coocorrência e assim planejar intervenções mais adequadas.

MESA 46- PERCEPÇÕES E REPERCUSSÕES DA VIOLÊNCIA EM ADOLESCENTES E JOVENS
Proponente: Jeane Lessinger Borges (UFRGS)
Eixo Temático: Violência, vulnerabilidade e políticas de proteção
Esta mesa redonda tem como objetivo debater percepções e repercussões da violência psicológica e violência no
namoro entre adolescentes e jovens. Busca-se integrar e refletir tais fenômenos a partir de diferentes pressupostos
teórico-metodológicos. O primeiro trabalho discutirá a percepção da violência no namoro em adolescentes, oriundos
da região metropolitana de Porto Alegre/RS, por meio de um estudo com delineamento quantitativo, transversal e
exploratório, embasado pelos conceitos de “acceptance of violence”, banalização e naturalização da violência. O
segundo trabalho se refere à violência emocional, suas repercussões, presença de redes de apoio e de estratégias de
enfrentamento sob a ótica de jovens, do estado do Espírito Santo. Trata-se de estudo fenomenológico, a partir de
narrativas individuais. O terceiro trabalho se propõe a discutir a percepção de violência no namoro entre adolescentes
do Distrito Federal, a partir de um estudo qualitativo, no formato de Grupos Focais, sendo que os pressupostos da Teoria
Bioecológica do Desenvolvimento Humano foram adotados. Desta forma, esta mesa redonda busca dar visibilidade a
estes temas, discutindo como as diferentes abordagens teóricas e metodológicas podem contribuir para o avanço
científico nesta área de investigação.
Palavras-chave: violência psicológica; violência no namoro; adolescência
1º Trabalho
PERCEPÇÕES E NATURALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO NAMORO NA ADOLESCÊNCIA
Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASALLE), Jeane Lessinger Borges (UFRGS)
A violência no namoro engloba uma variedade de comportamentos abusivos em relacionamentos íntimos de
adolescentes e adultos jovens. Estudos prévios têm indicado altas taxas de perpetração e vitimização de violência no
namoro. Contudo, este fenômeno ainda permanece na invisibilidade, uma vez que os próprios adolescentes têm
dificuldade de reconhecer sinais de violência em seus relacionamentos afetivo-sexuais. Este estudo investigou
percepções de violência no namoro em uma amostra de 428 adolescentes caracterizados como perpetradores (62,4%
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sexo feminino; M= 6,73 anos; DP =1,20), da região metropolitana de Porto Alegre/RS. Foi composto um grupo de
comparação, formado por 132 adolescentes não perpetradores (51,5% sexo feminino; M=16,54 anos; DP=1,19). Os
instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico, itens sobre percepção de violência no namoro e o
Inventário de Conflitos nas Relações de Namoro na Adolescência (CADRI). Foi realizado cálculo de frequência simples
para os diferentes tipos de percepções de violência, na amostra geral. Em seguida, foi realizado um teste de quiquadrado para verificar associação entre percepções de violência no namoro por grupo (grupo perpetração versus
grupo de comparação), por faixa etária e por sexo. Os resultados apontaram que adolescentes perpetradores e não
perpetradores têm dificuldade em reconhecer comportamentos abusivos, legitimando o uso da violência em suas
relações amorosas. Adolescentes de ambos os grupos concordaram que humilhar, ameaçar e xingar/ofender são formas
de violência, assim como bater e empurrar e forçar um intercurso sexual. Contudo, os adolescentes, no geral, não
reconheceram que mexer no celular escondido, controlar o Facebook do(a) parceiro(a) e ficar ligando excessivamente
são formas de violência, associadas a comportamentos de controle. Houve associação entre a percepção da violência e
o sexo. Adolescentes do sexo feminino apresentaram percentuais significativamente mais altos que os meninos nos
itens “Proibir a pessoa de usar alguma roupa” (68,8% ♀ versus 31,2% ♂, χ2 = 6,73, gl=1, p=0,009); “Controlar o
Facebook do(a) namorado(a)” (55,7% ♀versus 44,3% ♂, χ2 = 4,77 gl=1, p=0,029); e “Ficar ligando excessivamente”
(62,4% ♀ versus 37,6% ♂, χ2 = 4,03, gl=1, p=0,045). Não foi observada associação entre percepções de violência no
namoro e faixa etária. De modo geral, os resultados deste estudo indicam que há uma legitimação da violência por
partes dos adolescentes em geral, independente do histórico de agressão, indicando que esse tipo de percepção pode
ser típico da etapa da adolescência e pode estar associado a aspectos culturais. Dessa forma, crenças e atitudes que
legitimam a violência nas relações íntimas devem ser foco de atenção nos programas de prevenção à violência no
namoro. Salienta-se, a necessidade de dar maior visibilidade ao fenômeno, investindo em programas preventivos que
considerem o caráter multifacetado da violência e que ofereçam espaços de reflexão aos adolescentes. Compreendese que é importante não apenas sensibilizar os jovens para que percebam com maior criticidade os diversos tipos de
violências, mas também dar-lhes ferramentas para um manejo mais adequado das emoções e dos conflitos com seus
parceiros.
Apoio financeiro: CNPq (edital - 402666/2016-0) e CAPES
2º Trabalho
REPERCUSSÕES DE VIVÊNCIAS DE VIOLÊNCIA EMOCIONAL NA CONSTRUÇÃO DA AUTOIMAGEM E NO ÂMBITO
PROFISSIONAL
Catarina Gordiano Paes Henriques (UFES), Edinete Maria Rosa (UFES)
O objetivo deste estudo é relatar histórias de vida de jovens que vivenciaram violência emocional intrafamiliar,
identificando-se as repercussões da violência e a presença de redes de apoio e de estratégias de enfrentamento. A
coleta dos dados ocorreu mediante entrevistas narrativas com roteiro semiestruturado com perguntas disparadoras
que buscaram conhecer as relações familiares do passado e do presente dos 12 jovens. Os núcleos de informação foram:
conceito de violência emocional, vivências, motivações dos agressores, repercussões da violência e redes de apoio e
estratégias de enfrentamento. Os dados foram sistematizados segundo o método fenomenológico (transcrição literal,
identificação das unidades de significado, reorganização da entrevista, sintetização do conteúdo e transformação da
entrevista em estrutura narrativa). Segundo os joven, violência emocional advém de comportamentos como agressão
física, pressão psicológica, tortura psicológica, indiferença, abandono emocional, palavras agressivas, xingamentos,
construção de estereótipos ou outras atitudes que também humilhem, oprimam, menosprezem e interfiram na
autoestima e no desenvolvimento do agredido. No que se referem às repercussões da violência, os resultados indicam
que as vivências de violência influenciaram o desenvolvimento dos participantes de diferentes formas, a depender do
sexo, de quem foi o agressor, do tipo de violência que foi praticada e da presença ou ausência de redes de apoio no
enfrentamento da violência. A influência do histórico de violência se deu na construção da autoimagem e dos projetos
de vida dos participantes. Identificou-se baixa autoestima, necessidade de agradar outras pessoas, construção de
autoimagem negativa, medo do fracasso e insegurança diante de tomadas de decisões. Quanto aos aspectos estéticos,
foi relatada autopercepção negativa por alguns participantes do sexo feminino, que se sentiam fora dos padrões
impostos pelo senso comum e corroborados pelos agressores. Os participantes disseram que sofriam por acreditarem
nos estereótipos a eles atribuídos pelos agressores. Quanto ao desenvolvimento profissional, percebeu-se: dificuldade
de se manter no emprego e de se concluir os estudos entre os participantes que sofreram violência sexual combinada
com física e/ou emocional; desistência de projetos pessoais em razão da dependência afetiva entre genitores e filhos;
necessidade de desempenho como compensação às violências sofridas. A falta de “voz ativa” e a preocupação em
agradar as pessoas são indícios de que os sujeitos que vivenciaram violência na infância e na adolescência tendem a se
portar passivamente diante das decisões pessoais e intransferíveis, abandonando ou adiando seus projetos de vida.
Apoio Financeiro: CAPES, FAPES e CNPq
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3º Trabalho
A PERCEPÇÃO DE ADOLESCENTES SOBRE VIOLÊNCIA NOS RELACIONAMENTOS AFETIVO-SEXUAIS À LUZ DA TEORIA
BIOECOLÓGICA
Silvia Renata Magalhães Lordello (UnB), Tainah Maria Santos (UFRJ)
É crescente o número de estudos sobre a dinâmica da violência nos relacionamentos afetivo-sexuais entre adolescentes.
A intervenção e o suporte social são diferenciais que garantem a proteção à violência durante as experimentações
adolescentes, sem que elas tenham caráter permanente ou determinista na vida da pessoa. O objetivo deste estudo foi
investigar as percepções dos adolescentes sobre violência no namoro e analisar, à luz da teoria bioecológica, os
conteúdos dos adolescentes sobre o tema de violência no namoro. A amostra foi de conveniência, composta por 12
estudantes de uma escola pública de ensino médio do Distrito Federal. Os participantes foram selecionados por critério
de idade - ter entre 14 e 18 anos - e também aqueles que já tiveram algum relacionamento amoroso atual ou no passado.
Foram realizados dois grupos focais, um com participantes do sexo feminino e outro com participantes do sexo
masculino. Os dados foram analisados qualitativamente e quatro categorias foram derivadas dos grupos: a) a idade de
início da vida amorosa e os tipos de relacionamento; b) características desejadas e indesejadas de um relacionamento;
c) reconhecimento de relacionamentos abusivos e violências; d) possibilidades de prevenção: diálogo sobre violência
no namoro e rede de apoio social. Os resultados indicaram que os dois grupos assumiam que a idade para começar a se
relacionar foi em torno dos doze anos, mas a percepção dessa experiência variou entre os grupos. Para o grupo
masculino essa experiência foi considerada “inocente” e para o grupo feminino essa vivência foi marcante por ser o
primeiro relacionamento sério, que pode criar padrões para relações futuras. Esse primeiro investimento também foi
reconhecido como mais propício para o surgimento de violências, justamente pela ausência de parâmetro de quais
comportamentos e demandas devem ser tolerados numa relação amorosa. No grupo masculino, os pontos positivos do
relacionamento foram relacionados à convivência: intimidade, interação mais frequente, sensações físicas positivas. O
critério mais mencionado para uma relação de sucesso foi o respeito, sendo prejudicial para a relação à falta dele e de
comunicação. O grupo feminino enfatizou a sinceridade, honestidade e fidelidade como as características mais
desejadas num relacionamento, além de lealdade e respeito. A traição foi considerada a principal falha num
relacionamento, seguida de mentiras e invasão dos limites pessoais e tentativa de controle. Ambos os grupos relataram
que homens e mulheres sofrem tipos diferentes de violências em uma relação. A definição de relacionamento abusivo
foi relacionada principalmente à restrição de liberdade. Os resultados indicaram também que os adolescentes
reconhecem a importância da prevenção por demandarem um espaço de diálogo sobre a violência no namoro que
preceda essas experiências. Isso porque indícios de violência mostraram-se presentes em seus relacionamentos e
identificaram dificuldades em estabelecer limites nas relações, ao mesmo tempo em que não se sentiram com recursos
para intervir com os amigos. A leitura bioecológica permitiu análises relativas aos sistemas nos quais os jovens estão
inseridos e estudos futuros foram indicados no que tange aos processos proximais envolvidos nos aspectos abusivos
Apoio Financeiro: CAPES

MESA 47 - PRÁXIS DOCENTE E DE PSICÓLOGOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: REFLEXÕES A PARTIR DA PSICOLOGIA
HISTÓRICO-CULTURAL
Proponente: Maria Fernanda Diogo (UFSC)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Instituições de ensino são – ou deveriam ser – ambientes plurais por natureza, espaços de inclusão e de aceitação da
diversidade e da alteridade, nos quais imperam práticas emancipadoras. Para que estes ambientes promovam o pleno
desenvolvimento de todos/as os/as estudantes e oportunizem práticas que favoreçam processos emancipatórios, é
necessário o engajamento dos atores que compõem, sustentam e nutrem este espaço. Demarcando posicionamentos,
esta mesa propõe refletir sobre a atuação docente e de psicólogos escolares por meio de pesquisas teóricas e empíricas
em diferentes contextos educacionais. O escopo que sustenta as apresentações aqui propostas está alinhado à
Psicologia Histórico-Cultural. Para esta teoria, o ser humano só pode se desenvolver em sociedade, sendo sua entrada
no universo semiótico ou da significação mediada pelo outro. Desta forma, as pesquisas aqui apresentadas têm a
mediação como categoria central e consideram que as funções psíquicas e a consciência possuem origem social. Do
ponto de vista da formação e atuação de professores na Educação Básica, é fundamental uma reflexão crítica sobre o
ensino e sobre as condições objetivas nas quais este se processa, bem como desenvolver alianças em prol de posturas
inclusivas e de transformação social. Para exemplificar uma possibilidade de (re)pensar estas alianças no espaço
socioeducativo, a primeira apresentação buscará, por meio de um estudo teórico, fundamentar o conceito de práxis
docente, movimento que deve estar alicerçado no resgate da dialogia da relação ensino-aprendizagem e numa
dimensão social/coletiva da ação-reflexão. O segundo trabalho examinará a formação inicial de professores pedagogos
e as especificidades da docência com bebês na Educação Infantil. Pressupondo amálgamas entre as ações de cuidado e
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educação, esta análise teórico-empírica defende a centralidade da formação inicial para os futuros docentes forjarem
possibilidades de mediação do desenvolvimento infantil em suas múltiplas dimensões – social, psíquica, motora e
cognitiva. Considerando o volume e a complexidade das demandas escolares e institucionais, estas exigem que
diferentes atores componham estes cenários. A terceira apresentação, por meio de uma pesquisa empírica realizada
em diferentes regiões do país, abordará a atuação de psicólogos escolares na educação profissional e tecnológica,
evidenciando intervenções voltadas ao desenvolvimento humano e à formação integral dos atores educativos. Com
essas contribuições empíricas e teóricas, pretendemos demarcar um necessário diálogo interdisciplinar sobre diferentes
espaços da Educação Básica, alicerçado nos pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, propiciando leituras
produzidas a partir das peculiaridades dos diferentes modos de ser e fazer-se nestes contextos socioeducativos.
Palavras-chave: psicologia histórico-cultural; educação básica; psicologia escolar.
1º Trabalho
DO SOLITÁRIO AO SOLIDÁRIO: DEBATES SOBRE A PRÁXIS DOCENTE
Maria Fernanda Diogo (UFSC)
Visando contribuir com a atuação docente nos espaços socioeducativos, este trabalho tem como objetivo identificar as
contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para a promoção de uma práxis que respalde processos de transformação
social e que se alicerce no coletivo, no público e no ético. A Psicologia Histórico-Cultural possui elementos que
possibilitam ao corpo docente (re)pensar atuações contextualizadas, visando ao pleno desenvolvimento de todos/as
os/as estudantes e promovendo práticas pautadas na emancipação humana. Esta teoria opta por uma concepção
integral e dialética do desenvolvimento e percebe o processo de ensino-aprendizagem como co-construção
professor/estudante, aprimorando uma dimensão social do aprendizado. Propostas pedagógicas mediadas pelos/as
docentes necessariamente implicam em diferentes processos de significação e formação de sentidos por parte de cada
um/a dos/as educando/as. Assim sendo, os/as professores/as precisam estar muito atentos/as à seleção dos conteúdos,
ao planejamento das atividades e ao processo de mediação emocional e/ou operacional. É preciso ter clareza que
frequentar a escola não é suficiente para que os/as estudantes internalizem os conceitos científicos que ali circulam,
são necessárias situações de ensino adequadamente estruturadas, que forjem sentidos para cada um/a. Para alavancar
uma empreitada exitosa, educadores/as precisam desenvolver sólidos conhecimentos teóricos e, ao mesmo tempo, um
compromisso ético com processos inclusivos e de transformação social. É preciso refutar reducionismos e naturalizações
e compreender o ensino enquanto dialógico, atrelado a uma dimensão coletiva da ação-reflexão, e transformar
continuamente seus saberes-fazeres, constituindo uma práxis – síntese da teoria e da prática por meio da ação
politicamente situada. Os/as próprios/as professores/as esquecem muitas vezes que a docência possui aspectos
profundamente sociais, alienando-se em seus fazeres cotidianos de forma apartada da coletividade. Os saberes
docentes se fundam na estrutura coletiva do fazer cotidiano, nos sistemas que os legitimam e por meio da prática
marcadamente social. Esses se situam na interface entre o singular e o social e, desta forma, atuações isoladas
frequentemente resultam pífias ou pouco eficazes, pois a práxis só se efetiva plenamente por meio da coletividade. Se
a escola não se implica e os/as professores/as não refletem sobre suas práticas – de forma individual e, sobretudo,
coletiva – mantém-se o status quo e sedimentam-se posturas que discutem os problemas de aprendizagem e não os
processos de escolarização. A docência constituiu um campo de intervenção profissional na prática social e sua práxis
exige efetuar a passagem do solitário ao solidário, buscando sustentação em contextos mais amplos que envolvem
diversos agentes internos e externos à escola – colegas de trabalho, famílias, comunidade, profissionais de outras
especialidades, bem como apoio nas Políticas Públicas e em órgãos governamentais.
2º Trabalho
ATUAÇÃO DE PSICÓLOGOS ESCOLARES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Ligia Rocha Cavalcante Feitosa (UFSC)
A Psicologia na educação profissional e tecnológica já comparece no contexto dos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFET’s) há quase 40 anos. Nessas instituições, fruto das antigas escolas técnicas federais, a atuação
do psicólogo tem sido direcionada para as demandas envolvendo os processos educacionais. No entanto, pelo volume
e complexidade das demandas escolares e institucionais, nem sempre estes profissionais conseguem planejar e
desenvolver suas atividades com a mobilização ideal dos atores educativos e de forma preventiva. A finalidade desta
apresentação é discutir quem é o psicólogo que atua nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e quais
as características das práticas desenvolvidas por este profissional. Para tanto, por meio da metodologia com base na
etnografia virtual, construiu-se um site com fóruns para a comunicação entre os psicólogos escolares dos IFET’s.
Participaram do estudo 93 psicólogos das mais diferentes regiões do país. A partir das reflexões da psicologia históricocultural, pode-se evidenciar o quanto estes profissionais possuem uma trajetória acadêmica e profissional plural e
interdisciplinar. E que estas trajetórias promovem um espaço fértil para a construção de inúmeras e potentes
intervenções voltadas para o desenvolvimento humano, intervenção crítica, formação integral dos atores educativos
nos IFET’s.

164

3º Trabalho
FORMAÇÃO INICIAL DO PEDAGOGO E AS ESPECIFICIDADES DA DOCÊNCIA COM BEBÊS NA PERSPECTIVA DA TEORIA
HISTÓRICO-CULTURAL
Odimar Lorenset (UDESC)
Este trabalho tem por objeto a formação inicial de professores pedagogos e as especificidades da docência com bebês
na educação infantil. O objetivo geral é discutir a formação inicial de pedagogos para atender as especificidades da
docência com os bebês. O trabalho fundamenta-se na teoria histórico-cultural. Por esta lente, a criança é um sujeito
social e histórico que aprende e se devolve nas relações sociais. Assim, o processo de mediação social é fundamental
para a aprendizagem e o consequente desenvolvimento da criança desde os primeiros dias de vida. A mediação é
caracterizada como um processo de intervenção de um elemento intermediário numa relação. Por sua vez, a relação
deixa de ser direta e passa a ser mediada por um elemento. A mediação é fundamental para o desenvolvimento das
funções psicológicas superiores como atenção, percepção, memória, atenção, etc. Sublinha-se, assim, que os desafios
da educação das crianças e dos bebês em particular estão em volta de como favorecer uma formação inicial docente
implicada na garantia de que a criança seja criança e que considere a mediação no desenvolvimento das funções
psicológicas superiores. Nesta perspectiva, a formação dos professores para a educação das crianças alia-se à defesa do
cuidar e educar. Cuidar de uma criança em um contexto educativo demanda antes compreender como ajudar o outro
a se desenvolver como ser humano. O cuidar envolve a dimensão afetiva e os aspectos biológicos do corpo. Educar
significa ter cuidados e favorecer brincadeiras, interações e aprendizagens que possam contribuir para o
desenvolvimento de habilidades como a relação interpessoal e o acesso aos conhecimentos do mundo. Busca-se por
este modo de pensar, uma formação docente humanizada, que colabore para pensar práticas educativas capazes de
romper a sujeição dos corpos e que favoreça o brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação e
comunicação. Concebe-se também uma formação inicial docente que contemple outras especificidades como: o
respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas,
culturais; as relações com seus pares, com outras crianças de diferentes idades e com os adultos; os múltiplas campos
de experiência como possibilidade de conhecer o mundo com significado específico e profundo; o afeto e o movimento
enquanto descoberta do mundo; o atendimento aos cuidados básicos associados à sobrevivência e ao desenvolvimento
da identidade. Que tenha clareza em relação à força da acolhida dos bebês. Se preocupe com a inserção dos bebês nos
novos ambientes. E que observe de um modo sensível cada bebê nas diferentes emoções manifestas, como choros e
risos. Esta discussão pretende constituir-se numa contribuição no sentido de perceber a formação inicial docente como
importante espaço e tempo de aprender os bebês como potência a partir de uma abordagem que considere a mediação
como um processo comprometido com a formação do ser humano em suas dimensões sociais, psicológicas, físicas e
cognitivas, orientada por princípios éticos, políticos e estéticos.

MESA 48 - RELAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO COM O ENGAJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE
PROTEÇÃO
Proponente: Clarissa Pinto Pizarro de Freitas (UNIVERSO)
Eixo Temático: Violência, vulnerabilidade e políticas de proteção
As situações de vulnerabilidade social englobam contextos em que o desenvolvimento das potencialidades de um
indivíduo, grupo, sistema familiar ou comunidade é limitado devido a ausência dos recursos necessários ao
enfrentamento de situações desafiadoras ou adversas. Com o objetivo de minimizar o impacto negativo das situações
de vulnerabilidade social aos indivíduos e seus familiares, políticas públicas têm como foco promover atendimento às
populações que enfrentam diversas situações de adversidade, sejam essas consequentes de ações individuais,
desigualdade social ou desastres naturais. Observa-se que o atendimento às populações em vulnerabilidade social
envolve demandas complexas, as quais requerem altos níveis de esforços dos trabalhadores, mobilizando os
profissionais fisicamente (e.g., longas jornadas de trabalho consecutivas), emocionalmente (e.g., atender vítimas de
violência), e cognitivamente (e.g., avaliar casos de disputa de guarda parental). O trabalho com populações em situação
de vulnerabilidade social requer o comprometimento dos profissionais na promoção do tratamento e acompanhamento
do processo. No atendimento das populações em vulnerabilidade social o profissional tem um papel central, uma vez
que esses indivíduos podem enfrentar dificuldades de acessar recursos que contribuam a sua recuperação. Apesar disso,
muitos trabalhadores da Rede de Proteção estão expostos a condições de trabalho precárias (e.g., infraestrtutura
precária), com escassez de recursos para o atendimento de demandas complexas (e.g., ausência de recursos e materiais)
e dificuldades de trabalhar em rede (e.g., aspectos burocráticos do trabalho). As condições de trabalho precárias podem
ter um impacto negativo no comprometimento desses profissionais com o trabalho, em seus níveis de bem-estar, assim
como contribuir para o adoecimento deles, tal como o desenvolvimento de burnout e doenças psicossomáticas. Em
razão disso, objetiva-se discutir por meio de três trabalhos como os trabalhadores da Rede de Proteção avaliam suas
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demandas de trabalho, quais fatores contribuem para eles se manterem engajados no trabalho e o que pode contribuir
para a exaustão emocional desses profissionais. O primeiro trabalho investigou as relações entre os índices de
autoeficácia ocupacional em intervenções com populações vulneráveis e de engajamento no trabalho em profissionais
da saúde e da assistência social. O segundo estudo buscou investigar as percepções dos profissionais que atuam na
Rede de Proteção contra a Violência Sexual sobre as suas demandas de trabalho, como observavam o seu engajamento
com o trabalho e como avaliam as relações entre essas dimensões. Por fim, no terceiro trabalho apresentado serão
apresentados os níveis de engajamento e exaustão emocional dos profissionais de acolhimentos institucionais que
atendem crianças e adolescentes.
Palavras-chave: profissionais da rede de proteção; bem-estar; condições de trabalho
1º Trabalho
AUTOEFICÁCIA E ENGAJAMENTO NO TRABALHO EM PROFISSIONAIS DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Priscila Lawrenz (PUCRS), Luísa Fernanda Habigzang (PUCRS)
A autoeficácia ocupacional em intervenções com populações vulneráveis refere-se às crenças dos profissionais sobre
suas habilidades para atenderem às demandas de populações vulneráveis. O engajamento é definido como um estado
psicológico positivo e gratificante em relação ao trabalho. O objetivo deste estudo foi avaliar a relação entre os índices
de autoeficácia ocupacional em intervenções com populações vulneráveis e de engajamento no trabalho em
profissionais da saúde e da assistência social. O estudo foi de caráter correlacional. Foram incluídos 699 profissionais
que participaram de uma capacitação sobre violência em sete cidades do Rio Grande do Sul. Excluiu-se da amostra os
participantes que apresentaram valores de missings superiores a 10% em cada uma das escalas aplicadas. Desta forma,
foram mantidas as avaliações de 681 participantes em T1. Após um mês, 93 profissionais responderam aos
questionários em T2. Novamente, aqueles que apresentaram valores de missings superiores a 10% foram retirados da
amostra final. No total, 90 profissionais responderam às avaliações em T1 e T2. Os instrumentos utilizados foram: 1)
Ficha de Dados Sociodemográficos e Laborais; 2) Escala de Autoeficácia Ocupacional em Intervenções com Populações
Vulneráveis; 3) Questionário Breve de Bem-Estar e Trabalho. Cada capacitação foi realizada durante um dia e teve
duração de oito horas. Foram incluídos na capacitação conteúdos relacionados à identificação, acolhimento, notificação
e encaminhamento de situações de violência atendidas pelos serviços de saúde e assistência social. Antes do início da
capacitação, os profissionais foram informados sobre a realização da pesquisa e convidados a participar (T1). Um mês
após a realização da capacitação, um e-mail foi enviado aos participantes solicitando que respondessem à segunda
etapa da pesquisa (T2). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS (PUCRS) e todos
os participantes assinaram o Termo de Consetimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram realizadas análises descritivas
(e.g., média, desvio-padrão) e de correlação por meio do software R. Foi identificado que os participantes apresentaram
escores médios de autoeficácia ocupacional em intervenções com populações vulneráveis (M = 3,9; DP = 0,6; amplitude
de 1 a 5) e de engajamento no trabalho (M = 4,9; DP = 0,9; amplitude de 1 a 6) em T1. Na avaliação de T2, os escores
continuaram médios para autoeficácia (M = 4,1; DP = 0,6; amplitude de 2 a 5) e engajamento (M = 4,8; DP = 1,1;
amplitude de 2 a 6). As análises de correlação indicaram que, entre os participantes que responderam aos instrumentos
em T1 e T2, os índices de autoeficácia ocupacional em T1 associaram-se positivamente aos níveis de autoeficácia
ocupacional em T2, engajamento em T1 e T2. Com base nos resultados, pode-se observar que, quanto maior a
percepção dos profissionais sobre a sua capacidade para lidar com demandas de populações vulneráveis, maior o
engajamento para realizar o trabalho. Capacitações voltadas aos profissionais da saúde e assistência social podem ser
desenvolvidos com o intuito de contribuir para a manutenção ou aumento da autoeficácia e do engajamento dos
profissionais.
2º Trabalho
RELAÇÕES DAS DEMANDAS DE TRABALHO COM O ENGAJAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO EM
VIOLÊNCIA SEXUAL
Mykaella Cristina Antunes Nunes (UNIFOR), Normanda Araujo de Morais (UNIFOR)
O estudo teve como objetivo identificar as relações entre as Demandas de trabalho e o Engajamento dos profissionais
que atuam na Rede de Proteção contra a Violência Sexual. Participaram da pesquisa 16 profissionais de diferentes
categorias (psicologia, serviço social, pedagogia, direito, medicina, enfermagem) e áreas (Saúde, Assistência Social,
Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos) atuantes no enfrentamento à violência sexual contra crianças e
adolescentes na cidade de Fortaleza - CE. Entende-se que as Demandas, enquanto aspectos organizacionais que exigem
esforços físicos, cognitivos e/ou emocionais contínuos e que estão associados a custos fisiológicos e/ou emocionais,
moldam a relação do profissional com o seu trabalho, afetando o engajamento desse. Entre os participantes estavam
gestores e profissionais dos serviços, que foram contatados para participar da pesquisa por diferentes meios: presencial,
celular ou e-mail. Utilizou-se um roteiro semi-estruturado de entrevista. Os dados foram analisados com base na Análise
de Conteúdo. Dentre as demandas de trabalho mencionadas pelos profissionais destacaram-se: o volume de casos para
atendimento que se transforma em demandas acumuladas e reprimidas; as situações que não são atendidas por falta
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de profissional e sobrecarregam os profissionais da equipe que devem manter o mesmo padrão de atendimento; o
desgaste emocional por conta da “demanda pesada” dos atendimentos; múltiplas demandas, não somente as de
Violência Sexual, outros trabalhos a serem desenvolvidos (relatórios, visitas, palestras, articulação com a rede de
proteção, desafio de trabalhar em equipe, atividades que não fazem parte da proposta do serviço); necessidade de
atualização profissional para atender os casos; vínculo empregatício frágil e retirada de direitos trabalhistas. Os
profissionais percebem que tais demandas, somadas à deficiência de alguns recursos da organização (e.g. computador,
transporte para visita, sala adequada pra atendimento, falta de profissionais) tem influenciado no envolvimento positivo
com o trabalho, desencadeando em estresse, enfermidades e afastamentos. Por outro lado, destacam aspectos que
tem contribuído para o engajamento deles, como gostar do trabalho que realiza, ser reconhecido profissionalmente
pelos colegas e pelos usuários, contar com o apoio da gestão, ter respeitada a sua identificação profissional com o
setor/serviço que deseja trabalhar; ter as condições propícias para trabalhar. Conclui-se que os profissionais,
reconhecem as demandas de trabalho e o potencial negativo das mesmas, mas procuram manter-se engajados com o
trabalho, que para eles representa o profissional compromissado com o trabalho, apesar de às vezes não se perceberem
assim. Sugere-se que cuidados com a saúde são importantes e devem partir tanto do profissional como da instituição.
3º Trabalho
ENGAJAMENTO E EXAUSTÃO EMOCIONAL DE PROFISSIONAIS DE ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS
Sara Guerra Carvalho de Almeida (UNIFOR), Aline Nogueira de Lira (UNIFOR),
Normanda Araujo de Morais (UNIFOR)
Contemplar bioecologicamente o acolhimento institucional infanto-juvenil é entendê-lo como um contexto rico de
relações proximais adulto-criança-adolescente. Para que haja uma qualidade nos serviços, faz-se necessário o
engajamento dos profissionais na rede de proteção. O engajamento, por sua vez, é definido como um estado afetivocognitivo-motivacional de realização, de motivação. Ele não se foca num objeto em particular, num evento, num
indivíduo ou comportamento, mas reflete um estado mental dos trabalhadores, no presente imediato. Já a exaustão
emocional está relacionada às condições de trabalho que desencadeiam um estresse laboral, interferindo no bem-estar
e realização pessoal no trabalho. Este estudo objetiva caracterizar os níveis de engajamento e exaustão emocional dos
profissionais de acolhimentos institucionais que atendem crianças e adolescentes. Foram empregados instrumentos
para avaliação dos níveis de engajamento e exaustão laborais, respectivamente: Questionário do bem-estar e trabalho
(Utrecht work and well-being survey – UWES), composto por três fatores: vigor, dedicação e absorção; Escala de
exaustão emocional; além de questões referentes à caracterização sociodemográfica e laboral, em uma bateria aplicada
face a face. Participaram do estudo 130 profissionais, 72,8% do sexo feminino, com média de idade de 40,27 (DP = 9,3),
a maioria residindo em Fortaleza (93,8%), com raça/etnia parda (56,9%), casadas (41,5%) e ensino médio completo
(31,5%). Os dados laborais caracterizam a maioria com vínculos empregatícios terceirizados (50%), em regime de
plantão (60%) e renda individual média R$ 1.620,40 (DP = 921,9). O tempo de trabalho na rede de proteção é de 9,2
anos em média (DP = 7,4) e o tempo de trabalho na instituição de acolhimento é de 6,6 anos em média (DP = 6,6). Sobre
a caracterização do engajamento, os profissionais apresentaram altos níveis de vigor (M = 4,88; DP = 1,18), absorção (M
= 5,08; DP = 1,05) e dedicação (M = 5,15; DP = 1,16). Por sua vez, os profissionais revelaram baixo o nível de exaustão
(M =2,4; DP=0,91). Desse modo, o alto engajamento dos profissionais do acolhimento demonstram que eles têm desejo
de esforço e realização nas tarefas, bem como apresentam inspiração, orgulho, desafio no trabalho e envolvimento no
desempenho da atividade laboral, levando-os a experimentarem emoções positivas, como felicidade, alegria e
entusiasmo, possuem melhor saúde psicológica e física, mostram-se envolvidos no emprego e com os recursos pessoais
(por exemplo, o apoio de outros) e compartilham do engajamento com os outros. Portanto, a promoção do
engajamento no trabalho deve ser constante, pois modula os efeitos diretos dos recursos organizacionais sobre o
desempenho, o bem-estar e a qualidade de vida em geral, beneficiando não somente os indivíduos, mas também, as
instituições.

MESA 49 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE DIREITOS HUMANOS: FATORES INDIVIDUAIS, SOCIAIS E POLÍTICOS.
Proponente: Pollyana de Lucena Moreira (UNIFOR)
Eixo Temático: Direitos humanos, práticas e políticas de inclusão
Atualmente, alguns dos principais debates com grande repercussão na sociedade brasileira têm sido voltados para
temas que guardam estreita relação com os Direitos Humanos: (1) questões de gênero, por meio de reflexões e ações
a respeito do que tem sido chamado de “ideologia de gênero” que se opõem à luta contra a discriminação e a violência
sofridas pela população LGBT; (2) a luta de movimentos ou organizações sociais diante do desequilíbrio nas relações
entre direitos e deveres entre empregadores e empregados ou entre governo e cidadãos; (3) a percepção de
legitimidade individual ou grupal para a implementação de uma noção de justiça pautada no uso da violência, como no
caso de linchamentos de indivíduos suspeitos de algum tipo de crime; e (4) a necessidade da implementação de ações
de proteção e recuperação do meio ambiente frente aos impactos previstos para o planeta. A literatura em psicologia
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tem apresentado a Teoria das Representações Sociais como relevante para a compreensão da sociedade não apenas
por tratar da investigação de fenômenos relevantes, mas por acrescentar nesse processo a investigação de fatores do
desenvolvimento individual. Nessa direção, ressalta-se, na presente mesa, os fatores que ajudam a compreender como
as representações sociais são construídas e disseminadas na sociedade, a exemplo da socialização parental e do
julgamento moral. Nesse sentido, tem-se como objetivo discutir, à luz da Abordagem Societal das Representações
Sociais proposta por Doise, o que jovens pensam sobre direitos específicos, considerando a socialização parental e o
julgamento moral no processo de construção dessas representações sociais, e discutir o poder preditivo de variáveis
psicossociológicas na favorabilidade à violação de direitos humanos. Para tanto, serão apresentadas três pesquisas
realizadas com jovens acerca das representações sociais sobre direito à expressão da sexualidade, sobre o direito à
greve e, com díades de mãe-adolescentes, sobre direitos ambientais. Será apresenta ainda uma quarta pesquisa
realizada com jovens e adultos sobre o efeito da simpatia ideologia e da atitude institucional na conformidade com o
uso da violência como uma forma de implementação da justiça. Ao final do simpósio espera-se contribuir para reflexões
sobre como elementos do desenvolvimento individual podem favorecer a construção de representações sociais sobre
situações de relevância política e social.
Palavras-chave: direitos humanos; representações sociais; desenvolvimento.
1º Trabalho
SOCIALIZAÇÃO MATERNA E COMPROMETIMENTO DOS FILHOS COM OS DIREITOS AMBIENTAIS
Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB), Pablo Vicente Mendes de Oliveira Queiroz (UFRN),
Lilian Kelly de Sousa Galvão (UFCG)
O principal objetivo deste trabalho foi confirmar a suposição de que na medida em que a verbalização de mães sobre
conteúdos favoráveis ao respeito pelos Direitos Ambientais (DA) aumentava, aumentava também a percepção dos filhos
sobre esses direitos, e se esta percepção associava-se ao comprometimento dos filhos com os DA. Procurou-se também
verificar se as médias das verbalizações maternas, as médias das percepções dos filhos sobre as verbalizações maternas
e as médias de seus comprometimentos com os DA variavam em função do sexo e da idade. Participaram da pesquisa
120 díades de mães, cujos filhos eram do sexo masculino ou do feminino, frequentavam escolas privadas, encontravamse nas faixas etárias de 12 a 13 anos de idade e de 16 a 17 anos. Foram utilizados quatro instrumentos: (1) Questionário
Sociodemográfico, respondido pelas mães e seus filhos; (2) Escala de Verbalização Materna de DA, respondida pelas
mães; (3) Escala de Percepção da Verbalização Materna, respondida pelos filhos; (4) Escala de Comprometimento com
os DA, respondida pelos filhos. Os resultados indicaram que a primeira suposição foi confirmada. Em relação à influência
da variável idade, observou-se que: (1) as verbalizações maternas para com os filhos mais jovens obtiveram uma média
significativamente mais elevada do que as dos filhos mais velhos; (2) as médias das percepções dos filhos sobre as
verbalizações maternas foram significativamente mais elevadas no grupo dos mais jovens do que no dos mais velhos;
(3) com respeito ao comprometimento, somente em relação ao Direito de não maltratar animais, os filhos mais novos
apresentaram médias significativamente mais elevadas do que os mais velhos. Quanto a influência do sexo: (1) as
médias das verbalizações maternas não se diferenciaram significativamente; (2) as mulheres mais do que os homens
perceberam as verbalizações de suas mães sobre os DA; (3) verificou-se que somente em relação ao Direito de não
poluir a natureza, as mulheres apresentaram uma média de comprometimento significativamente superior ao dos
homens. A confirmação da hipótese principal indica que o uso da técnica indutiva materna desempenha um papel
significativo na construção das Representações Sociais sobre os DA e que essas são importantes para o
comprometimento dos filhos com os DA. Em relação à influência da idade e do sexo sobre as variáveis estudadas
entende-se que, de um modo geral, as mães demonstraram ter maior cuidado com a educação ambiental dos filhos
jovens e dos filhos do sexo feminino.
2º Trabalho
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ADOLESCENTES SOBRE A HOMOSSEXUALIDADE: COMPREENDENDO O PAPEL DA
SOCIALIZAÇÃO PARENTAL E DO RACIOCÍNIO MORAL
Pablo Vicente Mendes de Oliveira Queiroz (UFRN), Rafaela Gomes da Silva (UFRN),
Bianca Milena Dantas (UFRN), Maria Wilma da Silva Dantas de Medeiros (UFRN),
Alicia Carolyne Rocha dos Santos (UFRN)
O objetivo principal do presente estudo foi verificar as Representações Sociais (RS) de adolescentes acerca da
homossexualidade, bem como as ancoragens psicossociais dessas RS em dois contextos socioeducativos, nos níveis de
raciocínio moral dos adolescentes e nos estilos de socialização percebidos em seus pais. Adotou-se como referencial
teórico a abordagem de Willem Doise para o estudo das RS, a teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg, bem como
estudos empíricos que, a partir de uma articulação entre as teorias das RS e sobre socialização parental, indicam a
influência dessa socialização na construção de representações sobre os direitos de grupos minoritários. 53 estudantes
do ensino médio, sendo 53,6% provenientes de escolas privadas e 43,4% de escolas públicas, responderam a uma
entrevista semiestruturada com as perguntas: o que você pensa acerca da homossexualidade? O que diz sua mãe a esse
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respeito? E seu pai? Além dessa entrevista, os adolescentes responderam um questionário sociodemográfico e
responderam a uma versão do DIT (Difining Issues Test) com dois dilemas. Os dados foram analisados por meio do
software de análise lexical IRAMUTEQ. Os resultados indicaram a existência de 6 classes lexicais, em que 03 delas, por
um lado, versaram sobre avaliações da homossexualidade enquanto: produto de uma escolha guiada por desejos
pessoais (Classe 6); uma manifestação que deve ser aceita e respeitada (Classe 3); e avaliações que procuravam situar
a homossexualidade na dicotomia certo ou errado (Classe 1). As 03 outras classes situavam a homossexualidade num
registro em que não cabiam avaliações como certo ou errado ou aceitável, mas que, por outro lado, ressaltavam a
necessidade de tratamento igualitário por sermos todos seres humanos (Classe 5); entendiam a homossexualidade
enquanto um fenômeno em que os julgamentos de terceiros eram irrelevantes ou desnecessários (Classe 2); ou
entendiam esse fenômeno como algo natural, inerente ao ser humano ou como um sentimento que se desenvolvia ao
longo da vida. Em relação às ancoragens psicossociais, observou-se que a Classe 6 estava relacionada a uma moral préconvencional e a estudantes da rede pública de ensino, que a Classe 3 estava relacionada a mães consideradas
democráticas e que a Classe 2 estava relacionada a uma moral convencional. Ademais, verificou-se a existência de dois
princípios organizadores dessas reapresentações: o primeiro, chamado de eixo de homogeneidade – heterogeneidade,
organizavam os discursos em função do destaque dado, em um polo, à igualdade entre os seres humanos, e no outro
às avaliações direcionadas ao grupo específico dos homossexuais. O segundo eixo, por seu turno, chamado de opção –
orientação, apresenta, em um polo, classes em que a homossexualidade é entendida como uma escolha ou opção e, no
outro, classes que indicam a homossexualidade enquanto algo inerente ao ser humano, seja por pertencer à sua própria
natureza ou por se desenvolver esse sentimento durante a vida. De modo geral, a pesquisa indica o efeito dos níveis
morais e de uma socialização democrática sobre as representações da homossexualidade e que já é possível notar nos
discursos dos estudantes elementos importantes para uma inclusão mais efetiva de pessoas homossexuais na
sociedade.
3º Trabalho
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ADOLESCENTES SOBRE O DIREITO À GREVE
Pollyana de Lucena Moreira (UNIFOR), Pablo Vicente Mendes de Oliveira Queiroz (UFRN),
Rafaela Gomes da Silva (UFRN), Débora Cristina Mendes (UFRN)
Discussões sobre Direito Humanos (DH) têm sido constantes no contexto sociopolítico brasileiro, sobretudo a partir das
manifestações civis de 2013, momento em que se questionou, enfaticamente, a qualidade das políticas públicas para a
implementação e garantia, sobretudo, de direitos sociais, como educação, saúde, moradia e trabalho. Esses direitos
compreendem aqueles que devem ser garantidos à população pelo Estado e que visam dar oportunidade para que a
liberdade e a igualdade possam ser atingidas. As demandas por direitos sociais são expressas também por meio de
greves, que ressaltam as situações de injustiça e o desequilíbrio entre direitos e deveres nas relações entre instituições
e trabalhadores. Nesse contexto, destaca-se que o requerimento de direitos sociais depende do conhecimento que a
população tem sobre eles, sobretudo do direito à greve, como uma forma de reivindicá-los. Estudos sobre DH indicam
a socialização parental como um dos processos responsáveis por favorecer, em crianças e adolescentes, a construção
de Representações Sociais (RS) sobre diversos direitos, uma vez que nesse processo, crianças e adolescentes são
continuamente estimulados a interpretar e transformar as informações que lhes são transmitidas de modo a fazer
sentido na sua realidade. Destaca-se ainda que as RS consistem em um fenômeno Psicossociológico pois possui,
simultaneamente, um caráter individual (são construídas a partir de processos cognitivos), e um caráter social (são
utilizadas para compreender e agir sobre o meio). Esse último aspecto das RS confere a elas ainda um caráter político,
pois se referem ao conhecimento que é construído e compartilhado nas relações e interações sociais, que dá forma aos
posicionamentos, julgamentos morais e comportamentos direcionados a diferentes fatos sociais. Além disso, outro
elemento do desenvolvimento individual, como o julgamento moral pode ter um efeito na forma como as pessoas
interpretam a necessidade de garantia desses direitos. Nesse sentido, com o objetivo de conhecer as RS sobre o direito
à greve, considerando aspectos como a socialização parental e a qualidade do julgamento moral, realizou-se uma
pesquisa com 53 jovens de 15 a 19 anos, que responderam a dois instrumentos: uma entrevista estruturada com
perguntas sobre o direito à greve, cujas respostas foram analisadas por meio do Software Iramuteq; e dois dilemas do
DIT, para a avaliação do julgamento moral, cujas respostas foram analisadas por meio do IBM SPSS. Os resultados
indicaram que a greve consiste em uma forma dos trabalhadores expressarem uma insatisfação com as condições de
trabalho e uma forma de lutar pelo acesso aos direitos já conquistados, mas que são de alguma forma negados. Foram
verificadas ainda representações sobre o direito à greve considerando os prejuízos ou consequências desse direito no
exercício do direito de outras pessoas; e diferenças no conteúdo e no alvo dessas consequências a partir de diferenças
no julgamento moral. Não se verificou um efeito significativo da socialização parental na construção das representações
sociais dos jovens sobre esse tema. Acredita-se que esse último resultado seja produto da especificidade desse direito,
que pode ainda não ser relevante para o contexto social do grupo investigado.
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4º Trabalho
VARIÁVEIS PSICOSSOCIOLÓGICAS PREDITORAS DO LINCHAMENTO: UMA QUESTÃO DE DIREITOS HUMANOS
Maria Edna Silva de Alexandre (UFPB), Lilian Kelly de Sousa Galvão (UFCG),
Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB)
A prática do linchamento, compreendida como a violência coletiva dirigida a um indivíduo ou grupo acusado de romper
alguma norma social, tem sido recorrente no cenário brasileiro, com notificação de pelo menos um caso por dia. Tais
ocorrências descortinam um cenário social de barbárie, em que a população incumbe-se de fazer justiça com as próprias
mãos, prescindindo da justiça formal. Os fatores que contribuem para a favorabilidade ao linchamento, assim como a
adesão direta a atos dessa natureza, são múltiplos e exigem investigações que os esclareçam. Nesse sentido, com vistas
a contribuir para tal elucidação, o presente estudo teve como objetivo verificar o poder preditivo das variáveis
psicossociológicas simpatia ideológica e atitude institucional em relação à favorabilidade ao linchamento. Trata-se de
um estudo quantitativo, de natureza descritiva, exploratória e correlacional, realizado com 850 brasileiros, com idades
entre 18 e 77 anos (M = 30,80; DP = 10,13), maioria do sexo feminino (71,9%) e autodeclarados brancos (44%) e pardos
(37,9%). Os participantes responderam a um questionário sociodemográfico, a duas Escalas de Atitudes frente ao
Linchamento (uma com dilema moral e outra sem dilema), a Escala de Simpatia Ideológica e a Escala de Atitude
Institucional. Realizaram-se análises descritivas e foram testados dois modelos de regressão linear múltipla, utilizando
o método Stepwise: no primeiro modelo a variável dependente foi a Favorabilidade ao Linchamento Sem Dilema (FLSD)
e no segundo a variável dependente foi a Favorabilidade ao Linchamento Com Dilema (FLCD). Para os dois testes, as
variáveis independentes foram os três fatores da Escala de Simpatia Ideológica (ESI) e da Escala de Atitude Institucional
(EAI). Os resultados indicaram que os modelos conseguiram explicar, na mesma direção, respectivamente, 15,8% (R2)
da FLSD e 17,8% (R2) da FLCD, sendo as Ideias Progressistas o fator que mais explica a variável dependente (VD) (ß = 0,317, p<0,001; ß = -0,331, p<0,001), embora os fatores Ideias Conservadoras (ß = 0,147, p<0,001; ß = 0,103, p<0,05) e
Confiança nas Instituições de Controle/Mídia (ß =0,08, p<0,05; ß =0,098, p<0,05) também tenham uma parcela de
contribuição nesta explicação. Em linhas gerais, a simpatia ideológica contribuiu mais que a atitude institucional para
predizer a variável dependente. Esses resultados desvelam a necessidade de valorização e promoção social das ideias
progressistas, que endossam os valores alusivos à solidariedade, liberdade e igualdade, pois confluem melhor para a
preservação dos Direitos Humanos, a paz social e a deslegitimação de medidas arcaicas, como o linchamento, para
resolução dos conflitos sociais.

MESA 50- COPARENTALIDADE EM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS E IMPLICAÇÕES
PRÁTICAS
Proponente: Beatriz Schmidt (UFRGS)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo do ciclo de vida
A coparentalidade emerge durante a transição para a parentalidade e consiste na forma como os indivíduos coordenam
e se apoiam em seus papeis parentais, bem como compartilham responsabilidades de cuidado aos filhos ao longo do
tempo. Apesar do crescente número de estudos sobre a coparentalidade, relativamente poucos deles investigam
famílias não norte-americanas ou não-europeias, o que prejudica a prática profissional e a formulação de políticas
públicas voltadas a diversos países. No Brasil, ao longo das últimas décadas, pesquisas e intervenções direcionadas a
famílias com crianças e adolescentes priorizaram as relações diádicas (mãe-filho e pai-filho), com ênfase relativamente
menor às relações triádicas (mãe-pai-filho), ou seja, à coparentalidade. Recentemente, entretanto, vimos florescer o
interesse pela temática no país, por meio de estudos conduzidos em diferentes núcleos de pesquisa, sob perspectivas
metodológicas distintas, junto a famílias em fases diversas do ciclo de vida. O objetivo da presente proposta é abordar
a coparentalidade em famílias de crianças e adolescentes, com destaque às evidências empíricas e às implicações
práticas. Os apresentadores dessa mesa redonda são quatro jovens pesquisadores provenientes de universidades do
Sul e do Sudeste do Brasil, que investigaram a coparentalidade em suas teses de doutorado. O primeiro trabalho aborda
a coparentalidade na transição para a parentalidade, por meio de estudo de caso múltiplo, qualitativo e longitudinal,
desenvolvido no Núcleo de Infância e Família da UFRGS. O segundo trabalho compila achados quantitativos sobre
coparentalidade e maternal gatekeeping, derivados de pesquisas com famílias de crianças em idade pré-escolar e
desenvolvimento atípico, realizadas no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Infantil e no Laboratório de
Psicologia da Saúde, Família e Comunidade, da UFSC. O terceiro trabalho, por sua vez, consiste em um estudo
quantitativo que investigou aspectos da coparentalidade preditores de sintomas internalizantes e externalizantes nos
filhos, segundo a percepção de adolescentes, e foi desenvolvido no Núcleo de Estudos em Casais e Famílias da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O quarto trabalho contempla evidências de precisão e validade de um
instrumento de medida da coparentalidade, a Escala da Relação Coparental, bem como características gerais de um
programa de promoção da coparentalidade, o Family Foundations, cuja adaptação para o Brasil é realizada pelo
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Laboratório de Psicologia Social da Universidade Federal de São Carlos. Com base nessas quatro apresentações e nos
diálogos promovidos a partir delas, pretende-se abordar a coparentalidade em famílias de crianças e adolescentes sob
enfoques distintos, porém complementares, bem como discutir sugestões para estudos futuros e para a prática
profissional, considerando as particularidades do contexto brasileiro.
Palavras-chave: coparentalidade; relações familiares; evidências empíricas
1º Trabalho
COPARENTALIDADE NA TRANSIÇÃO PARA A PARENTALIDADE: ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO COM FAMÍLIAS DO SUL
DO BRASIL
Beatriz Schmidt (UFRGS), Sarah J. Schoppe-Sullivan (Ohio State University),
Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
Estudos qualitativos sobre a coparentalidade são raros, embora fundamentais para esclarecer detalhes e complexidades
nem sempre bem captadas por meio de outros métodos, incluindo insights sobre fatores socioculturais ligados à
coparentalidade em distintos contextos. Além disso, o delineamento qualitativo e longitudinal é particularmente
adequado para o exame de períodos de mudança no ciclo de vida, como é o caso da transição para a parentalidade. O
presente estudo de caso múltiplo, qualitativo e longitudinal investigou a coparentalidade durante a transição para a
parentalidade em famílias do Sul do Brasil. Entrevistas semiestruturadas foram conduzidas individualmente com 12
mães e pais (seis famílias nucleares), aos 6, 12 e 18 meses após o nascimento do primeiro filho (36 entrevistas). Em duas
famílias, apenas o pai tinha emprego, e a mãe cuidava da criança; em duas famílias, ambos os pais tinham emprego, e
eles contrataram uma babá para cuidar da criança; e, em duas famílias, ambos os pais tinham emprego, e a criança
passou a frequentar a creche ao final da licença-maternidade. Para fins de análise das respostas às entrevistas, três
componentes do modelo de coparentalidade de Feinberg (2003) foram explorados: divisão de trabalho parental,
acordo/desacordo e apoio/depreciação. A análise temática dedutiva revelou semelhanças e singularidades entre as
famílias. Quanto à divisão de trabalho parental, identificou-se fraco compartilhamento de tarefas domésticas ao longo
do tempo, bem como forte compartilhamento de tarefas de cuidado à criança durante os primeiros dias após o parto,
seguido por uma tendência de redução nas contribuições do pai durante os primeiros meses após o parto. Essa divisão
mais desigual de tarefas de cuidado à criança permaneceu estável ao longo do tempo apenas para as famílias que
optaram pelo cuidado materno, sofrendo modificações ao final da licença-maternidade para famílias que optaram pela
babá ou pela creche. A satisfação das mães em relação à divisão de trabalho permaneceu relativamente alta ao longo
do tempo apenas para as famílias que optaram pelo cuidado por babá. O acordo parental permaneceu relativamente
estável durante o primeiro ano, destacando-se tópicos como amamentação, sono, atenção ao choro e arranjo de
cuidado. Por outro lado, desacordos referentes à disciplina e ao estabelecimento de limites exigiram mais negociação
entre a mãe e o pai após o primeiro ano. Apoio e depreciação coexistiram nas mesmas famílias, embora mães e pais
expressassem depreciação de forma diferente. Em linhas gerais, as mães tendiam a criticar a competência e as
contribuições dos pais, sugerindo que elas esperavam maior proatividade paterna. Por outro lado, embora os pais
valorizassem a competência e as contribuições das mães, por vezes eles não mantinham limites que haviam sido
estabelecidos por elas, possivelmente para ganhar mais proximidade com a criança. Aspectos como normas de gênero
prevalentes no Brasil, experiências maternas e paternas nas famílias de origem, apoio instrumental/social e
características do mercado de trabalho também pareceram influenciar a coparentalidade, reforçando a importância de
compreendê-la à luz das particularidades do contexto das famílias.
2º Trabalho
COPARENTALIDADE E MATERNAL GATEKEEPING EM PESQUISAS DO NEPEDI E LABSFAC
Carolina Duarte de Souza (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC), Monica Barreto (UFSC),
Carina Nunes Bossardi (UNIVALI), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
A inclusão da coparentalidade e do maternal gatekeeping como variáveis foco das pesquisas do Núcleo de Estudos e
Pesquisas em Desenvolvimento Infantil (NEPeDI) e do Laboratório de Psicologia da Saúde, Família e Comunidade
(LABSFAC) se efetivou no projeto coordenado pelo Prof. Dr. Mauro Vieira, com participação das Profas. Dras. Maria
Aparecida Crepaldi e Elisangela Boing, “Relações entre envolvimento e práticas parentais, funcionamento familiar,
coparentalidade e comportamento da criança pré-escolar” com famílias biparentais heteroafetivas da região sul do
Brasil. Desse projeto derivaram: a) A iniciação científica de Larissa Paraventi (163 famílias) sobre o maternal gatekeeping
e a personalidade paterna que concluiu que as mães relataram interferir mais no relacionamento do pai com seus filhos
na presença de características de personalidade paterna que poderiam dificultar o envolvimento paterno, e exercer
menor interferência na presença de amabilidade paterna; b) A dissertação de Monica Barreto (170 famílias) que
encontrou 2 modelos preditivos sobre o temperamento infantil e a coparentalidade: 1) sem a moderação do sexo da
criança ocorreu uma relação bidirecional entre aspectos do temperamento infantil e a coparentalidade materna, mas
apenas a coparentalidade paterna predisse o temperamento infantil; 2) com a moderação do sexo da criança apenas
aspectos negativos do temperamento infantil apresentaram relações significativas com as coparentalidades materna e
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paterna, e de modo distinto para meninos e meninas; c) A tese de Carolina Souza (171 famílias) apontou que as
coparentalidades da mãe e do pai e o envolvimento paterno são variáveis importantes para explicar os problemas de
comportamento das crianças; e que as coparentalidades explicam o envolvimento paterno; mas que somente a
coparentalidade materna explicou positivamente a competência social infantil; d) A tese de João Portes com pais de
crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA - 45 casais) indicou que os estilos parentais permissivo e autoritário
podem levar a uma relação coparental negativa, o que pode acarretar em prejuízos comportamentais para a criança
com TEA, e que o apoio coparental está entre os principais recursos utilizados pelos casais para enfrentar as
adversidades com a criança. Ainda, pesquisas de iniciação científica orientadas por Carina Bossardi indicaram relações
positivas entre a coparentalidade e o envolvimento paterno (101 pais) e que a relação coparental pode ser uma grande
aliada para o envolvimento paterno em cuidados diretos e indiretos com os filhos/as. O estudo sobre definição e
mensuração da coparentalidade derivou na produção de capítulo de livro sobre revisão de literatura de propriedades
psicométricas de questionários e escalas sobre o fenômeno, e na adaptação transcultural da Escala de Relacionamento
Coparental em conjunto com Laboratório de Psicologia Social da Universidade de Federal de São Carlos. Também foram
produzidos alguns capítulos de livro teóricos sobre a relação entre a coparentalidade e envolvimento paterno e
comportamento pró social da criança. Nos grupos de pais realizados, a coparentalidade e o maternal gatekeeping foram
destacados pelos participantes como forma de (re)pensar sua parentalidade. Atualmente, os integrantes dos núcleos
desenvolvem projetos que investigam essas temáticas em outras configurações familiares, como casais divorciados,
homoafetivos e famílias monoparentais, e em pesquisas translacionais.
3º Trabalho
PERCEPÇÕES DE ADOLESCENTES SOBRE A COPARENTALIDADE DOS PAIS: ASSOCIAÇÕES COM SINTOMAS
INTERNALIZANTES E EXTERNALIZANTES
Crístofer Batista da Costa (URI), Clarisse Pereira Mosmann (UNISINOS)
A coparentalidade, subsistema em que os pais interatuam e dividem os cuidados e tarefas relacionadas aos filhos, tem
sido investigada de forma expressiva na última década. Os principais achados acerca desse subsistema têm apontado
que o mesmo pode atuar como um fator de proteção ou de risco à saúde mental/ajustamento psicológico dos filhos.
Nesse sentido, foram analisados quais aspectos da coparentalidade são preditores de sintomas internalizantes e
externalizantes nos filhos, segundo a percepção de adolescentes. Trata-se de uma pesquisa quantitativa por meio de
delineamento descritivo e explicativo. Os participantes foram 581 adolescentes, 246 meninos e 335 meninas com idades
entre 11 e 18 anos (m=14,78; dp=1,87), provenientes de famílias nucleares e separadas da região metropolitana e
interior do estado do Rio Grande do Sul. Os adolescentes responderam um instrumento composto por um questionário
sociodemográfico, a CIPA que avaliou as dimensões de cooperação, conflito e triangulação materna, paterna e familiar,
e o YSR que avaliou sintomas externalizantes e internalizantes. O instrumento foi respondido pelos adolescentes na
escola, após autorização da instituição de ensino por meio de Carta de Anuência, contato e autorização familiar por
meio de Termo de Assentimento e de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por parte dos
adolescentes. O presente estudo foi avaliado e recebeu autorização do Comitê de Ética em Pesquisa e os dados foram
analisadas por meio de estatísticas descritivas e inferenciais no Programa Estatístico SPSS 25.0. Os resultados apontaram
que a triangulação familiar (b=,293; p=,000) e a triangulação materna (b=,146; p=,021) explicaram 12,6% dos sintomas
internalizantes nos meninos; triangulação familiar (b=,226; p=,000), triangulação materna (b=,125; p=,027) e conflito
com o pai (b=,121; p=,022) explicaram 11,2% dos sintomas internalizantes nas meninas. As variáveis triangulação
familiar (b=,310; p=,000), triangulação paterna (b=,173; p=,005), conflito familiar (b=-,163; p=,005) e conflito com a mãe
(b=,127; p=,026) predisseram 23,5% dos sintomas externalizantes nos meninos; e as variáveis conflito familiar (b=-,229;
p=,000), conflito com o pai (b=,190; p=,002), conflito com a mãe (b=,140; p=,015), triangulação familiar (b=,139; p=,012),
e triangulação paterna (b=,117; p=,035) explicaram 13,7% dos sintomas externalizantes nas meninas. Os resultados
indicam diferenças entre meninos e meninas em relação às variáveis da coparentalidade que predizem sintomas
internalizantes e externalizantes, além da magnitude de efeito superior para os sintomas dos adolescentes do sexo
masculino. Por se tratar-se de um fenômeno ainda pouco estudado no Brasil, este estudo reitera a necessidade de
pesquisas acerca do impacto que o manejo entre a dupla de cuidadores provoca sobre os filhos.
4º Trabalho
ARTICULAÇÃO ENTRE INSTRUMENTOS E INTERVENÇÕES: CONTRIBUIÇÕES VISANDO FORTALECER A RELAÇÃO
COPARENTAL
Thaís Ramos de Carvalho (UFSCAR), Elizabeth J. Barham (UFSCAR,
Mark Feinberg (Pennsylvania State University, EUA)
Coparentalidade é um termo usado para se referir à forma como os pais (ou outras figuras parentais) se relacionam
para decidir como manejar seus papéis parentais. A relação coparental tem efeitos importantes sobre o
desenvolvimento da criança e o bem-estar de cada um dos pais. O Coparenting Relationship Scale, instrumento criado
para avaliar a coparentalidade, já passou por um processo de adaptação transcultural para uso no Brasil, recebendo o
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nome de Escala da Relação Coparental (ERC). No presente estudo, foram verificadas evidências, fundamentadas em
conceitos teóricos, de precisão e validade da ERC, baseadas na sua estrutura interna (análise fatorial) e nas relações
com variáveis externas (validade discriminante e correlações com testes avaliando construtos relacionados). Os dados
foram coletados com 392 pais e mães que tinham pelo menos um filho de até 6 anos de idade. Além da ERC, foram
aplicados instrumentos para avaliar a correlação entre os escores na ERC e medidas de: (a) desejabilidade social (para
avaliar a validade descriminante), (b) satisfação conjugal, (c) estresse parental, (d) depressão, (e) habilidades sociais e
(f) comportamentos sociais e problemáticos da criança. Em relação à estrutura interna da ERC, seis dos sete fatores da
estrutura americana foram confirmados com a amostra brasileira, por meio de uma Análise Fatorial Confirmatória. Em
relação à precisão, todas as subescalas da ERC apresentaram valores considerados aceitáveis ou satisfatórios. No que
se refere às evidências de validade discriminante, diferentemente do esperado, foram encontradas correlações
moderadas, para os homens, entre os dois fatores negativos da ERC e o escore total do instrumento de desejabilidade
social. Em relação à conjugalidade e à depressão, a maior parte das correlações foi moderada, o que corrobora as
hipóteses do presente estudo. No entanto, para o estresse parental, ajustamento infantil e habilidades sociais, a maioria
das correlações não foi significativa e esse resultado diverge das hipóteses do estudo. Assim, foi possível contribuir com
evidências de precisão e validade da ERC, além de confirmar alguns conceitos teóricos sobre variáveis associadas com
este relacionamento. No entanto, destaca-se a baixa variabilidade dos comportamentos referentes aos construtos
avaliados, o que dificulta verificar a existência das correlações esperadas. Diante das evidências, em sua maior parte
positivas, em relação à ERC, considera-se possível usá-la para avaliar esforços para introduzir programas de intervenção
focados na coparentalidade, no Brasil. Considerando os resultados de programas oferecidos em outros países, decidiuse adaptar o programa Family Foundations, desenvolvido para ajudar casais a manter fortes laços familiares, reduzir o
estresse e criar crianças saudáveis e bem ajustadas. Este programa pode ser usado em diferentes configurações
familiares, independentemente da idade, status conjugal ou circunstâncias de vida dos participantes, uma vez que os
materiais e discussões podem ser ajustados às circunstâncias e necessidades dos participantes. Em estudos futuros, será
avaliado se o programa ajuda mães e pais brasileiros a estabelecerem interações positivas envolvendo a criação dos
filhos, assim como tem sido observado nos outros países em que já foi testado.

MESA 51- A PARENTALIDADE EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES FAMILIARES: POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES
PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS
Proponente: Simone Dill Azeredo Bolze (Familiare Instituto Sistêmico)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo do ciclo de vida
A transição para a parentalidade é um evento promotor de mudanças dentro do ciclo vital familiar. Desse modo,
alterações na relação do casal podem ser percebidas, as quais suscitem dificuldades e ajustes decorrentes dessa fase.
Estudos nacionais e internacionais da última década têm direcionado seu foco de interesse para a dinâmica do casal
nessa fase do ciclo vital e aspectos relacionados a ela, tais como a satisfação e os conflitos conjugais. Com isso, a
qualidade do relacionamento conjugal pode ficar comprometida pela necessidade de conciliar as tarefas (co)parentais,
domésticas e profissionais. Além disso, as estatísticas apontam que é na fase de casais com filhos pequenos que ocorre
o maior número de divórcios e recasamentos. Deste modo, constata-se a complexidade das relações familiares
contemporâneas que podem se configurar de formas diversas com padrastos, madrastas, enteados e meios-irmãos.
Assim, a temática norteadora dessa Mesa Redonda está pautada no interesse em diferentes aspectos que envolvem a
parentalidade em diversos arranjos familiares. Apresenta-se como objetivo geral discutir, a partir de diferentes olhares,
a parentalidade, a coparentalidade e as implicações do vínculo emocional em diferentes configurações familiares, bem
como, apresentar possibilidades de intervenções que promovam a saúde no desenvolvimento familiar. Para isso, a
pesquisa de Becker propõe refletir sobre a formação do vínculo do casal e a qualidade do relacionamento conjugal.
Serão apresentados exemplos empíricos que possam ilustrar as relações entre os vínculos afetivos iniciais e as vivências
da conjugalidade e parentalidade. O estudo de Bossardi que teve como objetivo caracterizar e relacionar o envolvimento
paterno e a coparentalidade de pais com altas jornadas de trabalho. Os resultados indicaram que pais com jornadas de
trabalho de 40 horas semanais ou acima tendem a se envolver mais em suporte emocional e evocações e menos em
cuidados básicos com a criança. Testes de correlação apontaram relações positivas entre dimensões da coparentalidade
e do envolvimento, evidenciando a importância de intervenções de promoção de saúde nas famílias. A pesquisa de
Crepaldi aponta as frequentes dificuldades na comunicação entre ex-cônjuges em situação de divórcio e os motivos
mais comuns para os conflitos que envolvem questões relativas ao vínculo emocional. O estudo indica os fatores de
risco associados ao pior ajustamento dos filhos após o divórcio e recasamento dos pais, bem como fatores de proteção,
destacando a (co)parentalidade positiva. A proposta de Bolze permite, a partir de estudos clínicos que envolvem as
dimensões da conjugalidade, da parentalidade e da coparentalidade de famílias com filhos, destacar possíveis
intervenções que promovam a saúde dos membros familiares. O referencial epistemológico adotado fundamenta-se no
Pensamento Sistêmico, integrado a pressupostos teóricos da Teoria do Apego e da Psicologia do Desenvolvimento
Humano. Espera-se, portanto, que a confluência de diferentes olhares teóricos e resultados de estudos veiculados incite
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o avanço do conhecimento científico, na medida em que possibilite o intercâmbio de saberes e a reflexão para novos
caminhos que promovam o desenvolvimento saudável da família, especialmente nas transformações complexas que
permeiam a vivência da parentalidade.
Apoio financeiro: CAPES (Bolsas de doutorado) e Programa de Pesquisa do Artigo 170.
Palavras-chave parentalidade; relações conjugais; intervenção
1º Trabalho
RELAÇÕES DE APEGO DOS MEMBROS DO CASAL, QUALIDADE DO RELACIONAMENTO CONJUGAL E ENVOLVIMENTO
PARENTAL
Ana Paula Sesti Becker (UFSC), Maria Aparecida Crepaldi (UFSC)
Para dar início as proposições contempladas nesta Mesa Redonda, objetiva-se inicialmente, refletir sobre a formação
do vínculo do casal, a qualidade do relacionamento conjugal e o envolvimento parental. Apresenta-se como aporte
epistemológico a Teoria do Apego e o Pensamento Sistêmico para as discussões que serão levantadas. Um dos aspectos
gerais postulados por Bowlby é de que as vivências afetivas estabelecidas na infância repercutem no estilo de apego do
indivíduo ao longo do seu ciclo vital. Com base nos estilos relacionais de apego, descritos por Ainsworth - apego seguro,
apego inseguro/ansioso, apego inseguro/evitador e apego inseguro/desorganizado - serão apresentados exemplos
empíricos que possam ilustrar as relações entre os vínculos afetivos iniciais e as vivências da conjugalidade e
parentalidade. Estudos nacionais e internacionais da última década têm apontado a relação entre o estilo de apego
infantil e os relacionamentos interpessoais futuros, dentre esses, o conjugal. Além disso, tais estudos evidenciam que
as diferentes funções da vida adulta, desempenhadas também no âmbito parental e profissional, podem ser
influenciadas pelas primeiras experiências afetivas, estabelecidas com a família de origem. Recentemente, algumas
pesquisas têm buscado investigar as contribuições da qualidade do apego desenvolvida na infância e do relacionamento
conjugal sobre o envolvimento parental. Como exemplo, cita-se o estudo de Becker (2019) que investigou 204
participantes heteroafetivos com filhos entre 0 a 6 anos no sul do Brasil, cujos resultados demonstraram que somente
18% apresentaram apego seguro, estabelecidos com sua família de origem; 37% apego inseguro e 45% apego
intermediário, ou seja, com características que oscilaram entre o apego seguro e inseguro. Apontam-se relações
significativas entre as variáveis de apego, vulnerabilidade na infância e satisfação conjugal, de modo que: quanto menor
vulnerabilidade de cuidados na infância, menor era a prevalência de apego inseguro evitativo, sendo maior a satisfação
conjugal e a expressão de afeto entre a díade conjugal. Constatou-se, também, de modo geral, que quanto maior era o
apego inseguro dos membros do casal na infância, mais problemas de relacionamento amoroso emergiram e, ainda,
quanto maior o apego inseguro desorganizado estava presente, menor era o envolvimento parental com os filhos. Não
obstante, o pai demonstrou que quanto mais satisfeito estava em seu casamento, mais ele se envolvia com o(a) filho(a).
Espera-se que os resultados de estudos da presente temática possam oportunizar discussões profícuas que ampliem as
perspectivas sobre a formação do vínculo do casal e, ainda, estimule as reflexões posteriores, cuja tônica das
apresentações aludem à essa fase do ciclo vital familiar que se mostra tão desafiadora, com a chegada dos filhos na
díade conjugal.
2º Trabalho
ENVOLVIMENTO PATERNO E A COPARENTALIDADE NA PERSPECTIVA DO PAI COM LONGAS JORNADAS DE TRABALHO
Carina Nunes Bossardi (UNIVALI), Fernanda Veiga (UNIVALI)
Pesquisas científicas relacionadas ao envolvimento paterno apresentam como aspectos influenciadores as condições
financeiras da família, o trabalho do pai, o desemprego, entre outras mudanças socioculturais. Tradicionalmente o pai
era considerado aquele que trabalhava para adquirir o sustento familiar. Com o passar dos anos, o número de famílias
com ambos os pais trabalhando fora ainda está crescendo e, em função disso, o papel das figuras materna e paterna
está se redefinindo, surgindo também a necessidade de investigar sobre as relações coparentais. Esta pesquisa teve
como objetivo caracterizar e relacionar o envolvimento paterno e a coparentalidade de pais com altas jornadas de
trabalho. Participaram 101 sujeitos do sexo masculino, maiores de 18 anos de idade, que possuíam filhos entre a faixa
etária de zero a seis anos, e que tinham oito ou mais horas de trabalho diárias. Deveriam estar casados e coabitando
com suas companheiras e filhos. Os instrumentos utilizados foram: Questionário de variáveis sociodemográficas,
Questionário de Envolvimento Paterno (QEP) em sua versão validada para o contexto brasileiro, contendo 36 questões
distribuídas nas seguintes dimensões: Suporte Emocional, Abertura ao Mundo e Jogos Físicos, Cuidados Básicos Diretos
e Indiretos, Evocações e Disciplina e a Escala da Relação Coparental (ERC) composta por 35 itens que avalia dimensões
como acordo e suporte, divisão de tarefas, proximidade, sabotagem e conflitos. As análises foram realizadas com o
auxílio do Programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A idade dos pais variou entre 23 e 59
anos, com uma média de 36,8 anos (DP= 6,51). A maioria dos participantes tinha ensino médio completo (36%),
trabalhava mais de 8 horas diárias (50,5%) e viajava a trabalho (25,7%). Com relação ao envolvimento, as dimensões
Suporte Emocional e a Evocação são aspectos que se sobressaíram em termos de média. A menor média obtida foi em
Cuidados Básicos. Tais resultados indicam particularidades no que se refere ao envolvimento dos pais, indicando
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Evocações como segunda dimensão em que o pai mais participa. Na coparentalidade, as médias mais altas foram nas
dimensões de apoio coparental e proximidade e mais baixas em conflitos e sabotagem. Testes de correlação apontaram
importantes indicativos para intervenções e de promoção de saúde nas famílias, já que foram encontradas relações
positivas entre dimensões da coparentalidade e do envolvimento. Indica-se, portanto, que quanto mais suporte há na
relação conjugal na percepção do pai, ou seja, quanto mais um parceiro ajuda o outro nas tomadas de decisões, nas
divisões de tarefas e nas responsabilidades com o filho, mais o pai tende a oferecer suporte emocional ao filho, a
planejar coisas com a criança e a realizar mais cuidados básicos, visto que, com o auxílio da mãe, o pai se sente mais
apto a se envolver com essas tarefas. O reconhecimento da parentalidade contribui para desenvolver segurança e
aptidões paternas em relação ao filho, sendo que o apoio social de amigos e familiares e, principalmente, o apoio
materno são essenciais para aumentar o envolvimento do pai nos cuidados básicos.
3º Trabalho
PARENTALIDADE E COPARENTALIDADE NO PÓS-DIVÓRCIO E NO RECASAMENTO
Maria Aparecida Crepaldi (UFSC), Simone Dill Azeredo Bolze (Familiare Instituto Sistêmico),
Beatriz Schmidt (UFRGS)
O divórcio traz inúmeros desafios para sua consecução e posterior ajustamento das famílias binucleares, sobretudo
quando os ex-cônjuges têm filhos. São frequentes as dificuldades na comunicação entre ex-cônjuges, as quais levam a
conflitos que podem durar anos. Os motivos mais comuns de tais conflitos envolvem questões relativas ao vínculo
emocional, de um ou de ambos os ex-cônjuges, que ainda perdura mesmo após o divórcio legal; a partilha dos bens; a
decisão sobre o tipo de guarda a ser implementada; a organização de pensão; a rivalidade entre os filhos; além de
expectativas em relação à nova conjugalidade e atribuições da parentalidade, dentre outras dificuldades. Quando não
solucionados, os conflitos podem se agravar no recasamento, abarcando muitos ressentimentos aos membros
envolvidos. Esta comunicação tem por objetivo apresentar resultados de trabalhos que privilegiaram a investigação de
relações parentais no pós-divórcio em famílias binucleares heteroafetivas, além de discutir os desafios que se impõe
aos pais a partir do recasamento de um ou de ambos os cônjuges. A partir de referenciais teóricos sistêmicos e
desenvolvimentais, pesquisas mostram aspectos positivos do divórcio, tais como a redução da exposição dos filhos aos
conflitos entre os pais. Por outro lado, nota-se uma tendência de impactos negativos à saúde mental e ao bem-estar de
crianças e adolescentes. Esses desdobramentos dependem de um complexo interjogo entre fatores de risco, que podem
gerar agravos à saúde dos filhos, e fatores de proteção, que favorecem a resiliência para enfrentar as dificuldades
subsequentes. Dentre os fatores de risco associados ao pior ajustamento dos filhos após o divórcio dos pais, evidenciamse dificuldades financeiras enfrentadas pelas famílias, maiores níveis de conflito entre os pais e menor envolvimento
parental, tanto antes quanto após a dissolução do casamento. Dentre os fatores de proteção, destacam-se a
parentalidade caracterizada pelo apoio e monitoria dos filhos e a coparentalidade positiva, ou seja, com
responsabilidades e parceria nas atividades com os filhos. Dificuldades na parentalidade pós-divórcios podem agravarse no recasamento. Não é o recasamento em si que aparece diretamente ligado às consequências desadaptativas, mas
o acúmulo de fatores de risco. Assim, é possível destacar a brevidade de tempo entre o divórcio e o recasamento, a
mudança de residência e escola, bem como novas regras familiares a serem negociadas também com a madrasta ou o
padrasto e os meio-irmãos. Os impactos do recasamento sobre o desenvolvimento dos filhos tendem a ser mais
negativos quando há fragilidades na qualidade do relacionamento das crianças ou dos adolescentes com os próprios
pais, com a madrastra ou o padrastro e os meio-irmãos, bem como percepções de tratamento desigual entre esses
últimos. Ademais, problemas entre os enteados e a madrasta ou o padrasto costumam ser complexos, especialmente
na adolescência. Os adolescentes do sexo masculino, sobretudo, podem enfrentar dificuldades para aceitar o padrasto,
especialmente se viveram por muito tempo apenas com a mãe e na ausência do pai, nutrindo em seu íntimo o desejo
de reconciliação dos genitores. Estes achados de pesquisa auxiliam na elaboração de programas de intervenção que
possam promover a saúde e desenvolvimento familiar.
4º Trabalho
POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS PARA O
EXERCÍCIO DA PARENTALIDADE EM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES FAMILIARES
Simone Dill Azeredo Bolze (Familiare Instituto Sistêmico), Maria Aparecida Crepaldi (UFSC), Beatriz Schmidt (UFRGS)
A parentalidade se constitui como um desafio quando a mãe e o pai são casados e precisam manter-se como subsistema
conjugal e, ao mesmo tempo, se transformar em subsistema parental. Entretanto, tal desafio se torna ainda maior
quando os membros do casal com filhos de divorciam, ou até mesmo recasam, e precisam continuar o exercício da
parentalidade. Desse modo, entende-se que mães e pais de diferentes configurações familiares podem necessitar de
ajuda para se ajustarem às demandas adaptativas que são essenciais nessa fase do ciclo vital. Assim, a presente proposta
de Mesa Redonda tem como objetivo específico apresentar possibilidades de intervenções para a promoção de saúde
e desenvolvimento das famílias para o exercício da parentalidade, em diferentes configurações familiares. Compreendese que existem inúmeras intervenções possíveis que podem contribuir no enfrentamento dos desafios oriundos da
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parentalidade. Entretanto, a presente proposta focará as intervenções grupais e psicoeduativas, bem como a terapia de
família. No que diz respeito a intervenções grupais, enfatiza-se os grupos abertos que podem ser realizados desde a
gestação e que visam a ajudar casais, mães e pais divorciados ou recasados, a passarem por essa transição normativa e
a lidar com os vários desafios que surgem ao longo da parentalidade. Tais grupos têm como características serem mais
livres e priorizam o compartilhamento de sucessos e dificuldades de seus participantes, os quais sugerem tópicos para
discussões. De modo geral, pesquisas mostram que mães e pais costumam explicitar sentimentos sobre si e sobre o
parceiro, problemas com membros das famílias extensas, tais como pais e sogros e questões relacionadas a imposição
de limites e disciplina dos filhos. A ideia que está no bojo do trabalho com grupos é que mães e pais possam escutar e
serem ouvidos por pessoas que estejam passando por situações semelhantes e conhecer exemplos de enfretamentos
que possam colaborar no manejo de problemas. Nesta mesma linha ocorrem os programas psicoeducativos para a
parentalidade. Entretanto, tais programas costumam ocorrer com grupos fechados e têm número de sessões e temas
pré-definidos. Esses programas costumam enfatizar o exercício da parentalidade positiva e a promoção de ambientes
seguros para a criação dos filhos. Assim, os programas assumem um caráter mais pedagógico e salientam a importância
do envolvimento parental no cuidado aos filhos, com ênfase na comunicação, na expressão e manejo de sentimentos e
nas estratégias construtivas de resolução de conflitos. A terapia de família costuma ser indicada quando mães e pais
percebem o ambiente familiar como disfuncional ou dificuldades de adaptação as demandas da parentalidade. A terapia
também pode ser recomendada em casos de famílias que precisam se ajustar aos desafios adaptativos do divórcio e
recasamento. Nesses casos, as intervenções abarcam ajudar as famílias no ajustamento e na reorganização familiar, no
estabelecimento de fronteiras nítidas com a definição dos papeis parentais e dos limites para os filhos, além do
desenvolvimento da comunicação aberta e saudável. Entende-se que essas três modalidades de intervenções podem
contribuir para que mães e pais exerçam a parentalidade de forma plena, independentemente de sua configuração
familiar.

MESA 52- A CULTURA LÚDICA NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA EM TEMPOS DE INTERAÇÕES MEDIADAS PELAS
TECNOLOGIAS DIGITAIS.
Proponente: Fabricio de Souza (IP/ UFBA)
Eixo Temático: Contextos socioculturais de desenvolvimento humano
Nos dias atuais as interações sociais mediadas pelas tecnologias digitais têm despertado a atenção de pais e de vários
profissionais em nossa sociedade. Os dispositivos tecnológicos tem imprimido uma série de modificações e
transformações no cotidiano das pessoas por proporcionarem opções de atividades que, até então, eram praticamente
impensadas ou consideradas muito distantes da realidade vivida no passado. A infância e a adolescência não ficam de
fora desse conjunto de transformações e, por isso, as práticas lúdicas cotidianas de crianças e de adolescentes também
se caracterizam como práticas mediadas por essas tecnologias. Com a investigação da cultura lúdica de crianças e de
adolescentes é possível observar que as interações lúdicas são influenciadas e influenciadoras da cultura e, ao mesmo
tempo, refletem o contexto econômico, as opiniões dos adultos sobre atividades lúdicas e não-lúdicas e a forma como
os valores são transmitidos a partir dos adultos. Por serem participantes ativos do mundo social e cultural, não é possível
supor que crianças e adolescentes sejam meros receptores passivos dos valores culturais da sociedade. Brincando,
crianças e adolescentes apropriam-se do mundo de maneira criativa e reproduzem os elementos do cotidiano adulto
após os terem interpretado e modificado. E dessa maneira a cultura de pares é vai sendo constituída. Mesmo sabendo
que a ludicidade não está restrita à infância, a ludicidade na adolescência e a cultura de pares nessa fase do
desenvolvimento ainda é pouco estudada. É preciso que se investigue tanto as especificidades das brincadeiras entre
adolescentes quanto sua funcionalidade. Além do mais, é premente avaliar se as categorias de análise das brincadeiras
infantis podem ser utilizadas quando se pesquisa as brincadeiras entre adolescentes ou se é necessária a construção de
novas categorias que possam especificar e representar com maior fidedignidade o brincar na adolescência. A partir
dessas considerações, a proposição desta mesa redonda se dá com o objetivo de analisar a influência do advento das
modernas tecnologias digitais na formação da cultura lúdica de crianças e de adolescentes. Será discutido se as crianças
ainda brincam como antigamente ou se os dispositivos tecnológicos modificaram esse padrão fazendo com que o
brincar necessite ser reavaliado. Também serão debatidas as apropriações criativas dos aparatos tecnológicos em um
grupo de crianças tendo como elemento central a utilização de tablets, celulares e/ou outros dispositivos tecnológicos
como “coisa” ou como “meio” para a ludicidade. Por fim, a ludicidade na adolescência sera avaliada tomando o
comportamento de sexting como exemplo de um padrão lúdico que envolve o viver a sexualidade conectada.
Palavras-chave: cultura lúdica; ludicidade e tecnologias digitais; adolescência e ludicidade
1º Trabalho
A CULTURA DAS (E NAS) BRINCADEIRAS E JOGOS INFANTIS COM TECNOLOGIAS DIGITAIS.
Ilka Dias Bichara (UFBA)
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Em todos os grupos culturais humanos, especialmente entre crianças e adolescentes, é possível notar a extraordinária
capacidade lúdica que apresentam em suas práticas cotidianas, inclusive ao estudar e trabalhar. Essas práticas são
influenciadas e influenciadoras das culturas desses grupos. Assim, a brincadeira das crianças é influenciada pelo
contexto econômico, pelas opiniões dos adultos sobre atividades lúdicas e não-lúdicas e pela forma como os valores
são transmitidos às crianças pelos adultos. Destacamos a necessária compreensão apresentada por Mouristen e
Qvortrup (2002) de que as crianças não devem ser tratadas apenas como futuros adultos, mas como participantes ativas
do mundo social e cultural, tendo suas vidas situadas no conjunto de atividades humanas, produções, formas de
expressão, comportamento, instituições sociais e características de um determinado tempo, lugar, grupo e sociedade.
Percebemos, portanto, que as crianças não absorvem as informações de forma passiva, elas se apropriam de maneira
criativa de tudo que observam no mundo adulto, reproduzindo de forma interpretativa, não idêntica, os elementos
cotidianos da cultura adulta e formando assim, sua própria cultura de pares. O uso da expressão “reprodução
interpretativa” por Corsaro (2011) destaca a participação plena das crianças no processo de construção social para além
de meras expectadoras, demonstrando-se capazes de apropriarem-se, reinventarem e reproduzirem o mundo adulto
do qual fazem parte. Ressaltamos que, como vivemos hoje numa cultura mundialmente digital, seria inconsistente com
os registros realizados até o presente momento que crianças e adolescentes não incorporassem esses recursos às suas
brincadeiras. Existem várias maneiras pelas quais as tecnologias digitais informam e participam dos jogos e brincadeiras.
O relatório apresentado pela OFcom (2017) relata que uma em cada dez crianças de três a quatro anos joga jogos online, o que ilustra a popularidade dos jogos entre crianças muito pequenas. Também as crianças podem usar objetos
digitais em suas brincadeiras como um outro brinquedo, como o uso de telefones celulares para participar de
brincadeiras de faz de conta, entre outros exemplos. Assim, buscaremos discutir nessa mesa redonda se, com o advento
das tecnologias digitais sendo usadas para brincar, as crianças continuam a brincar como antigamente e se isso é
imperativo para a avaliação do brincar. Para refletir sobre essas questões partiremos da constatação da dinamicidade
da cultura e da aparente contradição entre universalidade e diversidade, características das brincadeiras tradicionais.
Para tal, nos apoiaremos em estudos realizados pelo nosso grupo de pesquisa e na literatura nacional e internacional
mais recente.
2º Trabalho
“UMA COISA QUE AJUDA A BRINCAR JUNTOS”: AS APROPRIAÇÕES CRIATIVAS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS E A
RESISTÊNCIA DA BRINCADEIRA ENTRE PARES NAS ROTINAS DA INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA.
Bianca Becker (UNIJORGE)
A infância contemporânea é marcada por uma série de fenômenos interdependentes que, por sua complexidade,
tendem a trazer uma série de preocupações para pais, educadores, profissionais de saúde e para a sociedade em geral.
Entre eles, destacamos o advento da massificação das tecnologias digitais e do acesso à internet no cotidiano das
pessoas, e mais recentemente, as transformações culturais da era da mobilidade, impulsionada pela portabilidade dos
dispositivos tecnológicos. Vivemos hoje, portanto, as características de uma era digital eminentemente conectada e
ubíqua. Aliados a isso, chamamos atenção para o movimento de retirada das crianças das ruas, motivado pelo medo da
violência urbana, e o consequente processo de internalização, institucionalização e normatização de suas rotinas. Esta
restrição de cenário, associada a uma realidade sociocultural marcada pela constituição de uma cultura digital
intensamente ativa e dinâmica, traz uma série de consequências para a infância, entre elas, a apropriação cada vez mais
frequente das tecnologias digitais como elementos e/ou contextos de brincadeira. Este trabalho discute as apropriações
criativas dos dispositivos tecnológicos por parte dos grupos infantis a partir de duas perspectivas complementares: por
um lado, como elementos de brincadeira, ou seja, artefatos culturais apropriados e ressignificados de acordo com os
interesses do grupo de brinquedo (tecnologia como ‘coisa’); e por outro, como mediadores de interações lúdicas, ou
seja, ‘pontes’ tecnológicas que favorecem a brincadeira entre pares, independente da distância física que se coloca
entre os brincantes (tecnologia como ‘meio’). O entendimento da tecnologia como ‘coisa’ revela importantes aspectos
sobre as apropriações criativas dos artefatos culturais na edificação cultura de pares contemporânea. Por sua vez, a
compreensão da tecnologia como ‘meio’ ressalta a importância fundamental das interações criança-criança e do grupo
de pares como o núcleo definitivo da vida coletiva das crianças. As peculiaridades que envolvem estas apropriações
criativas abrem espaço para novos entendimentos sobre a construção das culturas lúdicas contemporâneas e sobre a
própria constituição das culturas da infância na atualidade. Entendimentos estes que se afastam cada vez mais dos
olhares dicotômicos condenatórios sobre as relações estabelecidas pelas crianças com as tecnologias digitais e pelas
crianças entre si, mediadas pelas tecnologias digitais. Portanto, seja como ‘coisa’, seja como ‘meio’, as resistentes
apropriações criativas das tecnologias digitais pelas crianças tornam-se importantes aliadas na superação do isolamento
que a cena contemporânea lhes impõe cotidianamente e pela riqueza de elementos que têm configurado suas culturas
lúdicas, que existem e resistem em meio a tantos ‘nãos’.
3º Trabalho
A LUDICIDADE ENTRE ADOLESCENTES: PREFERÊNCIAS LÚDICAS E INTERAÇÕES TECNOLOGICAMENTE MEDIADAS.
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Fabricio de Souza (IP/UFBA)
A cultura de pares e as diversas manifestações de ludicidade tem sido estudadas e documentadas na literatura da
psicologia com atenção muito voltada às crianças. Considerando a característica neotênica do desenvolvimento
humano, é possível afirmar que a ludicidade não está restrita à infância e que certos caracteres infantis não se perdem
com o passar do tempo, como por exemplo a intensa curiosidade, a inventividade, a expressão artística e a disposição
para enfrentar os riscos e o desconhecido. Mas enquanto as crianças brincam de forma contínua e inteiramente
dedicada, já que, para elas, o brincar é o que fazem de mais sério, os adolescentes mesclam as brincadeiras com o que
julgam ser "coisas sérias" do seu dia-a-dia, como por exemplo o estudar e o trabalhar. Brincadeiras e atividades lúdicas,
entre adolescentes manifestam-se através de galhofas, piadas, jogos eletrônicos, festas, expressões culturais, dança,
entre outras. Entretanto, é preciso investigar as especificidades da ludicidade nesta fase da vida, bem como se as
interações lúdicas deste período se revestem da mesma funcionalidade presente nos repertórios das crianças. Mesmo
que muitas das brincadeiras da infância possam não mais fazer parte de seus interesses, os adolescentes veem sentido
em brincar na medida em que se sentem desafiados, quando através dele ocorre o estabelecimento de novas amizades,
e também quando ele os ajuda a resolver seus conflitos. A construção de sentidos para a vida através da ludicidade
também é característica das interações entre adolescentes. É preciso que se reconheça a necessidade de investimentos
na pesquisa de interações lúdicas entre adolescentes de maneira que seja possível avaliar se as categorias utilizadas
para analisar o comportamento lúdico infantil são úteis na pesquisa com adolescentes e, se for o caso, contruir
categorias apropriadas para investigar a interação lúdica entre os jovens. Nesse sentido, o presente trabalho se propõe
a: 1) apresentar as atividades lúdicas preferidas por um grupo de adolescentes de diversas regiões do país; 2) discutir
a concepção destes adolescentes a respeito da importância que a ludicidade tem nas suas vidas; e 3) analisar o
comportamento de sexting entre adolescentes como um exemplo de comportamento lúdico enfocando a interação
social mediada por modernas tecnologias de comunicação presentes nestes tempos de redes sociais digitais. Espera-se
aqui poder estimular o desenvolvimento deste campo de pesquisa para que se possa conhecer as epecificidades da
interação lúdica na adolescência e a influência das tecnologias digitais nesta interação.

MESA 53 - RELAÇÃO DE ATIVAÇÃO E ABERTURA AO MUNDO NA PARENTALIDADE
Proponente: Rovana Kinas Bueno (UNIPAMPA)
Eixo Temático: Desenvolvimento humano e promoção de saúde
O contexto familiar é considerado um dos mais importantes para o desenvolvimento da criança. A sensibilidade
parental, o envolvimento parental, o modo de funcionamento familiar, entre outros aspectos, repercutem no
desenvolvimento de cada um dos membros da família. Dentre as relações estabelecidas nesse contexto, identificam-se
especificidades no envolvimento parental como seu papel de abertura ao mundo ou sua vinculação por meio da relação
de ativação. A abertura ao mundo trata-se de uma função parental geralmente mais realizada pela figura paterna por
meio de estimulação e disciplina. Já a relação de ativação trata-se de um vínculo afetivo que se desenvolve quando o
pai (ou outro cuidador) realiza abertura ao mundo com o filho(a). A estimulação se refere ao pai encorajar a criança a
explorar o ambiente, assumindo os riscos (físicos e sociais) decorrentes, perseverar nas adversidades e superar limites,
e a disciplina diz respeito ao pai estabelecer limites para garantir a segurança e a proteção da criança. Tanto na abertura
ao mundo quanto na relação de ativação, ambas as dimensões são importantes para a promoção de um
desenvolvimento saudável para a criança. Nessa proposta estarão incluídos três trabalhos que serão apresentados pelos
autores Júlio César Macário de Medeiros, Larissa Paraventi e Rovana Kinas Bueno. O trabalho do autor Júlio César,
intitulado “A Teoria da Relação de Ativação pais-criança como um novo paradigma para a avaliação da sensibilidade
parental”, faz uma discussão teórico-epistemológica sobre o construto de sensibilidade parental no sentido de ampliálo para incluir os comportamentos de exploração do ambiente e propõe a Teoria da Relação de Ativação como um
possível paradigma para a avaliação do construto. Já o trabalho da autora Larissa e colaboradores, com o título “A
relevância da Teoria da Relação de Ativação para investigação da parentalidade”, apresentará uma discussão das bases
teóricas que fundamentam uma visão ampliada das dimensões da parentalidade que inclui a exploração da Teoria da
Relação de Ativação como dimensão central da parentalidade. Por fim, o trabalho desenvolvido por Rovana e
colaboradores, intitulado “Repercussões da função de abertura ao mundo e do funcionamento familiar nos
comportamentos da criança” abordará resultados produzidos por meio de uma pesquisa quantitativa e tem como
objetivo analisar as repercussões entre função de abertura ao mundo e funcionamento familiar nos comportamentos
da criança. Espera-se que as discussões desses estudos possam inspirar ações voltadas ao desenvolvimento infantil e à
saúde da família, bem como fomentar o envolvimento parental por meio de relação de ativação e abertura ao mundo.
Ainda é um desafio importante na atualidade, o desenvolvimento de ações de promoção em saúde, sobretudo das que
engajam homens como aliados. Além disso, o envolvimento de ambos os pais é fundamental no desenvolvimento da
criança, e a valorização da parentalidade no exercício da abertura ao mundo e o desenvolvimento da relação de ativação
tem um potencial benéfico para a saúde e bem-estar da criança e da família.
Palavras-chave: abertura ao mundo; relação de ativação; parentalidade
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1º Trabalho
A TEORIA DA RELAÇÃO DE ATIVAÇÃO PAIS-CRIANÇA COMO UM NOVO PARADIGMA PARA A AVALIAÇÃO DA
SENSIBILIDADE PARENTAL
Julio Cesar Macario de Medeiros (Université de Montréal, Canadá)
A sensibilidade parental pode ser definida como a habilidade de perceber sinais da criança, de interpretá-los
corretamente e de dar-lhes respostas adequadas num intervalo de tempo razoável. O construto está associado à Teoria
do Apego e faz referência a uma forma de manifestar comportamentos parentais que favorece uma relação de apego
de boa qualidade entre pais e crianças, com impactos sobre o desenvolvimento socioafetivo infantil. A sensibilidade
parental tem sido avaliada junto a ambos os pais (pai e mãe) de maneira indistinta e os resultados dos estudos em que
o pai é observado com seu filho apresentam baixo poder preditivo da relação de apego entre eles e mesmo aparentes
inconsistências teóricas. O fato de que tais medidas têm foco principalmente nos comportamentos parentais de
reconforto da criança aflita, enquanto que, no outro pólo, o estímulo parental à exploração do ambiente tem ficado em
segundo plano levou especialistas a se questionarem sobre a validade ecológica desses instrumentos. Isso porque o
estilo parental pode variar entre mães e pais, estes últimos tendendo a preferir se engajar mais frequentemente em
brincadeiras com as crianças, sobretudo brincadeiras físicas. Novas formas de avaliar a sensibilidade, que levam em
consideração os comportamentos parentais de estimulação, foram propostas e estudos sobre o efeito que têm tais
comportamentos sobre a qualidade da relação de apego foram feitos, mas os resultados ainda parecem heterogêneos.
Para além dos debates sobre o “como” avaliar um fenômeno, contudo, a questão sobre o “que” olhamos é pertinente
e tem sido pouco colocada. A Teoria da Relação de Ativação, complementar à Teoria do Apego, considera que além do
reconforto, a criança pode receber dos seus pais o estímulo necessário para que ela supere seus próprios limites,
empurrando-a para fora da sua zona de conforto. A relação de ativação é o elo afetivo de estimulação à abertura ao
mundo e à exploração balizados por limites (disciplina) que asseguram a integridade da criança e a qualidade desse
vínculo é associada à história da relação específica de cada um dos pais com sua criança, sobretudo em relação ao
estímulo à assunção de risco da criança. Neste trabalho, discutem-se as bases teóricas e epistemológicas do construto
de sensibilidade parental no sentido de incluir em seu escopo os comportamentos de estímulo à exploração. Para isso,
a Teoria da Relação de Ativação é apresentada como um novo paradigma para avaliar a sensibilidade. Conclui-se com a
apresentação de uma intervenção para favorecer a qualidade da relação de ativação pai-criança baseada na brincadeira
física.
2º Trabalho
A RELEVÂNCIA DA TEORIA DA RELAÇÃO DE ATIVAÇÃO PARA INVESTIGAÇÃO DA PARENTALIDADE
Larissa Paraventi (UFSC), Carolina Duarte de Souza (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A parentalidade pode ser entendida como um conjunto de atividades realizadas por pais e mães que promovem a
socialização e a autonomia da criança, em um ambiente seguro, valendo-se dos recursos familiares disponíveis, a fim
de garantir o pleno desenvolvimento da criança. Essas interações pai/mãe-criança, historicamente, têm sido
investigadas com foco na díade mãe-criança e em sua maioria relacionada às dimensões de cuidado e suporte
emocional, fundamentadas de forma consistente pela Teoria do Apego. Um maior reconhecimento da importância do
pai para o desenvolvimento infantil se deu somente a partir da década de setenta, principalmente relacionado à
dimensão de exploração. Diante desta relevância, foi elaborada a Teoria da Relação de Ativação na qual se desenvolveu
a dimensão de exploração que não havia sido aprofundada na Teoria do Apego, mas que se configura como
complementar à mesma. Ela propõe que o vínculo afetivo entre pai-criança, chamado relação de ativação, se desenvolve
quando o pai realiza a função de abertura ao mundo com a criança que trata dos comportamentos parentais
relacionados às dimensões de estimulação e disciplina. Assim, pensando no vínculo adulto-criança, o pai seria a primeira
figura de ativação e a mãe a primeira figura de apego. Estudos têm demonstrado que apesar de a Teoria da Relação de
Ativação centralizar-se na figura paterna, a mãe também pode realizar abertura ao mundo e ativar a criança, da mesma
forma que o pai pode se constituir como uma figura de apego. O importante para o desenvolvimento da criança é que
ocorra um equilíbrio entre estes dois tipos de vínculo com a criança, em que a exploração seja facilitada pelo sentimento
de segurança despertado na relação de apego com a mãe e estimulada pelo incentivo ao risco controlado na relação de
ativação com o pai ou vice-versa. Essa complementaridade e aditividade nos papéis são fundamentais para que todas
as necessidades da criança sejam alcançadas. Diante do conceito de parentalidade e dos indícios que tanto pais quanto
mães podem ser figuras de apego e de ativação, o que se propõe é que a parentalidade é similar para pais e mães, e
que a dimensão de exploração da Teoria da Relação de Ativação configura-se como dimensão central da parentalidade,
assim como cuidado, suporte emocional e disciplina, essas já exploradas concisamente pela maioria dos estudos como
componentes da parentalidade. O objetivo deste trabalho é discutir as bases teóricas que fundamentam essa visão
ampliada das dimensões da parentalidade que inclui a exploração como aspecto central. Para isso, as dimensões de
estímulo a assumir riscos e de estímulo à perseverança da Teoria da Relação de Ativação foram incluídas em uma
proposta de instrumento para medir a parentalidade que ainda não haviam sido incluídas num instrumento com tal
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propósito. Os resultados indicaram uma estrutura de seis dimensões para a parentalidade, e de fato, as dimensões da
Teoria da Relação de Ativação emergiram como dimensões primárias da parentalidade, o que fornece suporte teórico
e empírico para sua inclusão na investigação da parentalidade de pais e mães.
3º Trabalho
REPERCUSSÕES DA FUNÇÃO DE ABERTURA AO MUNDO E DO FUNCIONAMENTO FAMILIAR NOS COMPORTAMENTOS
DA CRIANÇA
Rovana Kinas Bueno (UNIPAMPA), Erikson Kaszubowski (UFSC), Carina Nunes Bossardi (UNIVALI),
Carolina Duarte de Souza (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A função de abertura ao mundo se refere ao incentivo que o cuidador oferece à criança para explorar o ambiente a sua
volta, enquanto estabelece limites nessa exploração, e, por essa razão, trata-se de uma importante função para a
promoção do desenvolvimento da criança. Outro aspecto bastante importante em se tratando do desenvolvimento é o
contexto familiar, o qual pode ser explorado por meio de sua coesão e flexibilidade, porque correspondem ao
funcionamento da família. Tanto a abertura ao mundo quanto o funcionamento familiar apresentam repercussões nos
comportamentos da criança, os quais foram analisados no presente trabalho por meio das seguintes dimensões:
Sintomas emocionais; Problemas de conduta; Hiperatividade; Problemas de relacionamento com colegas; e
Comportamento pró-social. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar as repercussões entre função de abertura ao
mundo e funcionamento familiar nos comportamentos da criança. Para isso, foi realizada uma pesquisa quantitativa
com 171 famílias biparentais heteroafetivas da Região Sul do Brasil, com crianças de quatro a seis anos de idade. Os
instrumentos utilizados foram: Questionário Sociodemográfico (QS); Questionário de Abertura ao Mundo (QOM); Escala
de Avaliação da Coesão e Adaptabilidade Familiar (FACES-IV); e Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ). Além
das correlações, foram elaborados modelos de mediação e de moderação, cujos resultados significativos são
apresentados. Os resultados indicam o efeito mediador da Coesão equilibrada quando se considera o efeito da Punição
sobre os Problemas de conduta; e o efeito moderador da interação entre Coesão equilibrada alta ou Flexibilidade
equilibrada alta e o Estímulo à perseverança para os Sintomas emocionais. Constata-se a necessidade de se considerar
os fenômenos em interação para melhor compreensão dos comportamentos da criança. A coesão familiar equilibrada
revelou-se importante por reduzir os efeitos negativos da punição sobre os problemas de conduta. Além disso, tanto a
coesão equilibrada quanto a flexibilidade equilibrada em interação com o estímulo à perseverança, reduziram os
sintomas emocionais das crianças nas famílias pesquisadas.

MESA 54 - AVALIAÇÃO EM PSICOLOGIA POSITIVA: CONCEITOS E INSTRUMENTOS VOLTADOS À INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA
Proponente: Karina da Silva Oliveira (USF)
Eixo Temático: Medidas e avaliação psicológica no desenvolvimento humano
A Psicologia Positiva tem se caracterizado por ser um movimento científico que busca compreender, de forma
aprofundada, valores e virtudes que possam contribuir para o desenvolvimento sadio dos indivíduos. Estudos têm
apontado para uma influência positiva de construtos tais como autoeficácia, autoestima, autoconceito, bem-estar
subjetivo, competências socioemocionais e resiliência ao longo do ciclo vital, em especial durante a infância e
adolescência. Tais fenômenos têm sido apontados como preditores de saúde mental, de bons desempenhos
acadêmicos, melhores relações interpessoais, dentre outros benefícios. Sendo assim, a presente mesa busca contribuir
para com o debate voltado à avaliação destes construtos, tanto do ponto de vista da verificação de seu caráter preditivo,
quanto no que se refere à construção de instrumentos específicos para crianças e adolescentes. Tendo em vista este
objetivo, inicialmente será apresentado os aspectos voltados a relação do bem-estar subjetivo enquanto variável
preditiva para saúde mental de crianças e adolescentes. Em seguida, dar-se-á um maior enforque às questões
relacionadas aos instrumentos em desenvolvimento que podem contribuir para a avaliação específica de competências
socioemocionais em crianças, da resiliência em crianças e adolescentes, e de autoconceito, autoestima e autoeficácia
em adolescentes. Portanto, espera-se que este debate aprofunde aspectos teóricos e práticos relacionados à avaliação
de construtos fundamentados na Psicologia Positiva junto a estas fases do desenvolvimento.
Palavras-chave: avaliação psicológica; psicologia positiva; psicologia do Desenvolvimento
1º Trabalho
O BEM-ESTAR SUBJETIVO NA ESCOLA COMO FATOR PROTETIVO DA SAÚDE MENTAL DOS ALUNOS
João Lucas Dias-Viana (USF), Ana Paula Porto Noronha (USF)
A saúde mental é compreendida pela interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Assim, ressalta-se a
importância de estudos que identifiquem fatores que atuem protetivamente e como promotores de saúde mental.
Nesse sentido, o bem-estar subjetivo (BES) escolar é definido como os alunos pensam e como se sentem em relação no
ambiente escolar. A avaliação que o aluno faz de sua escola pode ser feita tanto de forma cognitiva, quanto emocional,
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indicando a estrutura multidimensional do construto composto pelas dimensões de satisfação com a escola (SE), afetos
positivos na escola (APE) e afetos negativos na escola (ANE). Esta pesquisa teve por objetivo investigar o potencial
preditivo do bem-estar subjetivo escolar para variáveis relacionadas à saúde mental de adolescentes, depressão,
suporte social e satisfação com a vida. Participaram deste estudo 434 estudantes do 7º ano do Ensino Fundamental ao
2º ano do Ensino Médio de uma escola pública do Estado do Ceará, ambos os sexos, com idades variando de 12 a 19
anos (M = 14,88; DP = 1,70). Os instrumentos utilizados foram um questionário de identificação sociodemográfica e
escolar, Escala de Bem-Estar Subjetivo Escolar (EBESE), Escala Baptista de Depressão versão Infantojuvenil (IBADEP-IJ),
Escala de Percepção de Suporte Social para Adolescentes (EPSUS-A) e Escala Global de Satisfação com a Vida para
Adolescentes (EGSV-A). A análise utilizada foi modelagem de equações estruturais. Os resultados indicaram que os
componentes os componentes afetivos do BES escolar explicaram 58% da sintomatologia depressiva e 70% a ausência
de sintomas depressivos. Quanto ao suporte social, os fatores de satisfação com a escola e afetos positivos na escola
explicaram de 22 a 28%. Os três fatores do BES explicaram em 50% a satisfação com a vida. Os resultados indicam a
importância do ambiente escolar para a saúde mental dos adolescentes, como fator protetivo de sintomas depressivos
e relacionado ao suporte social e à satisfação com a vida, os quais atuam protetivamente frente às psicopatologias e
variáveis de risco que afetam o desenvolvimento do sujeito. Nesse sentido, ressalta-se a importância de
desenvolvimento de ações que visem a melhoria do bem-estar do aluno no contexto escolar.
2º Trabalho
DESAFIOS PARA A AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS EM CRIANÇAS DE 6 A 10 ANOS E UMA
PROPOSTA DE INSTRUMENTO
João Paulo Araújo Lessa (USF), Karina da Silva Oliveira (USF)
A proposta do currículo comum para o ensino básico no Brasil (BNCC) entende que as competências socioemocionais
têm um papel fundamental para um desenvolvimento integral do indivíduo, tanto enquanto agente social, quanto uma
mão de obra qualificada para a sociedade. Desta forma, avaliar estas características de maneira adequada é essencial
para a elaboração de intervenções e de políticas públicas mais eficientes para este assunto. Contudo, desenvolver
instrumentos para avaliação das competências socioemocionais para crianças encontra grandes dificuldades devido à
dinâmica das mudanças inerentes ao desenvolvimento infantil. Mais especificamente, na faixa de idade entre 6 e 10
anos, pois é nesta faixa etária que processos cognitivos passam a ser mais refinados e a inserção de regras e
comportamentos sociais passam a ser trabalhados de maneira mais intensa. Isto porque o método de autorrelato requer
pressupostos para sua utilização que, via de regra, esta faixa etária não consegue apresentar. Ainda, sabe-se que
crianças tendem a responder de maneira menos fidedigna, apresentando estilos de respostas de maneira mais
frequente. Diante desta necessidade, buscou-se propor um instrumento que (a) pudesse ser utilizado em crianças desta
faixa etária, de forma que ele pudesse gerar um maior engajamento durante o momento da avaliação e que entendesse
a tarefa; (b) tivesse uma característica lúdica; e (c) conseguisse captar as nuances dos diferentes domínios das
competências socioemocionais nas diferentes etapas desta faixa etária. Assim, um instrumento baseado em situações
cotidianas foi proposto. Nele, cada item é representado por uma situação com dois desfechos distintos no qual a criança
deve escolher qual delas, ela se parece mais, como se fossem fantoches. Em seguida, pede-se para que a criança indique
o quanto ela concorda com aquele fantoche, se pouco ou bastante. Para averiguar se esta proposta é adequada, uma
entrevista cognitiva com os itens foi conduzida em uma amostra de 17 crianças de 6 a 11 anos (M = 8,35; DP = 1,59),
em crianças matriculadas dentre o 1º e 5º ano do Ensino Fundamental de uma rede pública de ensino. Os resultados
demonstraram que as crianças se mantiveram engajadas durante todo o processo da entrevista. Da mesma forma, o
formato se mostrou inteligível, de forma que cada situação conseguiu ser captada de acordo com o traço proposto para
a avaliação, além de manter a característica lúdica, como reportado pelos participantes. Assim, conclui-se que este
instrumento, fantoches, pode ser utilizado como uma forma viável para avaliação com crianças na faixa etária dos 6 a
10 anos.
3º Trabalho
EVIDÊNCIAS DE VALIDADE BASEADAS NAS RELAÇÕES COM VARIÁVEIS EXTERNAS DO TIPO DIVERGENTE PARA O
INSTRUMENTO MARCADORES DE RESILIÊNCIA INFANTIL
Karina da Silva Oliveira (USF), Tatiana de Cassia Nakano (PUC-CAMPINAS)
Estudos que busquem por evidências de validade baseadas nas relações com variáveis externas auxiliam o processo de
investigação das propriedades psicométricas de um instrumento, pois apontam para a capacidade de discriminação da
medida desenvolvida em função de características contrárias ao construto alvo. Assim, considerando que a resiliência
tem sido apontada como um construto envolvido no combate ao estresse, realizou-se um estudo deste tipo de evidência
de validade utilizando-se o instrumento Marcadores de Resiliência Infantil (MRI) e a Escala de Stress Infantil (ESI).
Participaram 136 crianças (67 meninas) de uma escola pública da Região Metropolitana de Campinas-SP, com idades
entre 8 e 12 anos (M=9,66; DP=1,27), matriculadas dos terceiros aos sextos anos dos Ensinos Fundamentais 1 e 2. Após
o teste de normalidade, verificou-se a necessidade do uso da análise de correlação de Spearman para os dados obtidos.
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Assim, foram identificadas correlações baixas, em sua maioria negativas entre escores de ambos os instrumentos, em
especial, correlações significativas foram obtidas entre dois fatores e total do MRI (Habilidade e Inteligência Emocional)
junto ao total e fatores (Reações Psicológicas, Componentes Depressivos e Psicofisiológicas) do ESI. A relação teórica
apresentada entre os construtos da resiliência e o estresse foram evidenciadas pelos dados obtidos, de modo que é
possível afirmar que as evidências de validade foram alcançadas. Entretanto, considerando o caráter contínuo desta
propriedade psicométrica, é fundamental que outros estudos sejam conduzidos.
4º Trabalho
EVIDÊNCIAS DE VALIDADE E PRECISÃO DAS ESCALAS DE AUTOCONCEITO, AUTOESTIMA E AUTOEFICÁCIA DA BAID-IJ
Laís Santos (PUC-CAMPINAS), Andre Faro (UFS), Daiane Nunes dos Santos (UFS)
Esta pesquisa analisou as evidências de validade e precisão das escalas de Autoconceito, Autoestima e Autoeficácia da
Bateria de Avaliação de Indicadores da Depressão Infantojuvenil (BAID-IJ), bem como a distribuição social do
autoconceito, da autoestima, da autoeficácia segundo a variável “sexo”. O delineamento da pesquisa foi do tipo não
probabilístico, com amostragem por conveniência. A amostra foi composta por 388 adolescentes estudantes do ensino
médio de escolas públicas do estado de Sergipe, uma da cidade de Aracaju (n=248; 63,9%) e outras duas da cidade de
Itabaiana (n=148; 38,1). As idades variaram dos 14 aos 19 anos com média de idade de 16,3 anos (DP=1,17), sendo a
maioria do sexo feminino (n=231; 59,5%). Com relação à série escolar, 49,7% (n=193) eram estudantes do 1º ano, 29,9%
(n=116) do 2º ano e 20,4% (n=79) do 3º ano. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico e as
escalas de Autoconceito (16 itens), Autoestima (18 itens), Autoeficácia (15 itens) e Depressão (18 itens) da BAID-IJ. As
escalas são respondidas em uma escala tipo Likert que varia de 0 (Não/Nunca) à 2 (Sim/Sempre) e os escores finais
obtidos através da soma de todos os itens de cada escala, sendo que, quanto mais alto o escore, mais presente o
construto avaliado. A estrutura interna das três escalas foi mensurada por meio da Análise Fatorial Exploratória que foi
realizada no software Factor. Por sua vez, as evidências de validade baseadas na relação com outras variáveis foram
obtidas por meio do teste de correlação de Pearson entre os construtos próximos (autoconceito, autoestima e
autoeficácia), bem como, tais variáveis e a depressão. Realizou-se, ainda, uma análise sobre a distribuição social dos
construtos de acordo com a variável sexo (teste t). Os resultados indicaram a unidimensionalidade de todas as três
medidas. As escalas de Autoconceito, Autoestima e Autoeficácia apresentaram variância explicada de 46,2%, 49,6% e
56,3% e alfas de Cronbach de 0,88, 0,91 e 0,90, respectivamente. Os índices de ajuste do modelo e o índice de
confiabilidade também foram considerados satisfatórios. No que tange às correlações, notou-se que as três escalas se
correlacionaram positivamente, de maneira moderada (autoconceito e autoeficácia; r=0,648), e forte (autoconceito e
autoestima; r=0,836). Notou-se ainda correlações negativas moderadas entre as três escalas (autoconceito, autoestima
e autoeficácia) e a escala de depressão, variando de (r=-0,506) a (r=-0,639). Constatou-se que meninos obtiveram
maiores médias de autoconceito, autoestima e autoeficácia quando comparados às meninas. Concluiu-se que as escalas
de Autoconceito, Autoestima e Autoeficácia apresentaram evidências satisfatórias de validade e precisão, tanto
baseada na estrutura interna, quanto na relação com outras variáveis, apresentando então boas propriedades
psicométricas, evidenciando a possibilidade de seus usos para futuras pesquisas e avaliações em adolescentes.

MESA 55- PARENTALIDADE E IMPOSSIBILIDADES BIOLÓGICAS NA GESTAÇÃO: DESAFIOS E CAMINHOS ALTERNATIVOS
Proponene: Monique Souza Schwochow (UFRGS)
Eixo Temático: Relações familiares ao longo do ciclo de vida
O caminho até a parentalidade pode apresentar alguns desafios, tais como a dificuldade biológica de gestar ou mesmo
a ocorrência de perdas gestacionais. A presente proposta de mesa redonda, composta por quatro trabalhos, tem como
objetivo abordar a perda gestacional enquanto um destes desafios e a parentalidade por adoção enquanto caminho
alternativo à transição para a parentalidade. Dois estudos abordam o tema das perdas gestacionais: um sob a percepção
de mulheres que tiveram filhos biológicos após a perda e outro de casais que viveram esta situação. A partir das
impossibilidades biológicas, a adoção torna-se uma alternativa a ser considerada por muitos casais. Diante disso, os
demais estudos referem-se à parentalidade por meio da adoção. As representações parentais de pais e mães, acessadas
através da criança imaginária, são investigadas entre homens e mulheres que esperavam na fila pela adoção.
Palavras-chave: parentalidade; perda gestacional; adoção.
1º Trabalho
A DOR DE UMA PERDA GESTACIONAL: INVESTIGANDO AS PARTICULARIDADES DO LUTO MATERNO
Daniela Centenaro Levandowski (UFCSPA), Andressa Milczarck Teodózio (sem filiação),
Marina Camargo Barth (UFCSPA)
O processo de luto decorrente de uma perda gestacional (PG) tem sido descrito na literatura como uma vivência
particular e pouco reconhecida socialmente, pois se perde um bebê ainda idealizado e imaginado, muito mais do que
um bebê real. Tal condição pode acarretar dificuldades à vivência desse processo de luto, devido à impossibilidade de
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estabelecimento de recordações mútuas com o bebê. Nesse estudo, buscou-se compreender as repercussões físicas e
emocionais e as particularidades do processo do luto decorrente de uma PG. Trata-se de um estudo de casos múltiplos,
de caráter qualitativo e transversal, com quatro mães (18 a 29 anos) que vivenciaram pelo menos uma PG nos últimos
cinco anos, entre 12 e 40 semanas de gestação, e que tiveram ao menos um filho após essa perda. As participantes
responderam o Questionário de Dados Sócio-Demográficos e Clínicos, o Questionário sobre Vivências de Perdas, o
Prolonged Grief Disorder (PG-13), o Brief Symptom Inventory (BSI) e a Entrevista sobre Vivência de Luto Materno e
Experiência da Maternidade Atual. A análise dos casos permitiu identificar que as repercussões físicas da PG, que
incluíram a realização de procedimentos médicos necessários, como por exemplo, curetagem, trabalho de parto e parto,
contribuíram para a inscrição e a elaboração psíquica dessa vivência. O processo de luto foi permeado por elementos
de ordem narcísica, melancólica e traumática, já que os impactos da perda foram sofridos também no corpo da mulher
e, devido à impossibilidade de construção do bebê real, a percepção do que de fato foi perdido com o bebê pareceu
pouco clara para essas mulheres. A característica traumática dessa experiência decorreu do fato de que, diante dos
procedimentos realizados, se sobressaiu um afluxo pulsional que acarretou uma incapacidade psíquica para ligar e
elaborar essa vivência, o que pode dificultar o processo de elaboração da perda. Dessa forma, o estudo aponta para a
importância da assistência psicológica na internação hospitalar para mulheres que sofreram uma PG. Sugere-se que
novos estudos investiguem as particularidades do processo de luto decorrente de uma PG em mulheres que não tiveram
filhos após essa experiência.
2º Trabalho
CRENÇAS FAMILIARES DE CASAIS QUE VIVENCIARAM PERDAS GESTACIONAIS: RESULTADOS PRELIMINARES
Gabriela Vescovi (UFRGS), Daniela Centenaro Levandowski (UFCSPA)
A perda gestacional é considerada um evento com grande potencial traumático, pois desafia a ordem esperada do ciclo
de vida, podendo comprometer as crenças dos pais sobre o mundo e gerar impactos em sua saúde física, mental e nas
relações familiares. As crenças familiares, sob a perspectiva da Teoria Sistêmica, são construções compartilhadas da
realidade, influenciadas por aspectos multigeracionais, culturais e espirituais, que, por sua vez, influenciam a forma
como os integrantes da família enfrentarão as adversidades. Este estudo qualitativo, transversal e descritivo investigou
as crenças familiares de 12 casais adultos, heterossexuais, residentes em diferentes cidades brasileiras, sobre a perda
gestacional e o processo de luto decorrente dessa perda. Os casais foram acessados presencialmente ou via internet,
sendo as entrevistas semi-estruturadas realizadas conjuntamente e gravadas em áudio para posterior transcrição. Os
dados foram analisados por meio de Análise Temática com auxílio do software Nvivo. A pesquisa foi aprovada pelo
Comitê de Ética em Pesquisa da UFCSPA (Parecer 2341006). A vivência da perda gestacional pareceu precipitar nos
casais crenças relacionadas ao pouco controle sobre a vida, à experiência de fragilidade máxima, à incompreensão
social, à continuidade da relação com o bebê perdido e à existência de um sentido/propósito para essa vivência. Cada
uma das crenças pareceu estar relacionada a diferentes sentimentos nos casais e levou à adoção de diferentes práticas
para enfrentar a perda e vivenciar o processo de luto. A elucidação destas crenças pode auxiliar os profissionais de
saúde na compreensão do processo de resiliência familiar em casais que experienciam perdas gestacionais, qualificando
as intervenções junto a esse público.
3º Trabalho
A CRIANÇA IMAGINÁRIA NA PERSPECTIVA DE FUTURAS MÃES EM ESPERA PELA ADOÇÃO
Monique Souza Schwochow (UFRGS), Maíra Lopes Almeida (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
O período anterior à chegada da criança na família adotiva é permeado por expectativas, incluindo o imaginário sobre
a criança. Nesse sentido, a criança imaginária é fonte de completude e de ansiedade ao mesmo tempo. As fantasias,
impressões e sentimentos parentais em relação à criança permitirão que no encontro com ela seja possível interpretar
e significar seus comportamentos. No entanto, a criança real, fruto do nascimento ou da adoção, confronta essa criança
criada no imaginário e transforma as representações parentais. Essas representações inconscientes sobre o filho não
foram abordadas ainda na literatura, mesmo sendo um dos principais entraves para o relacionamento futuro mãecriança. Levando em consideração isso, o presente estudo investigou as representações maternas sobre a criança
imaginária no contexto de espera pela adoção. Trata-se de um estudo de casos múltiplos no qual participaram quatro
mulheres que esperavam, entre três meses a quase três anos, na fila de adoção. As participantes fazem parte do projeto
“Transição para a parentalidade adotiva: pesquisa e intervenção”². Elas tinham idades entre 33 e 51 anos, eram casadas
e não tinham filhos. Duas participantes esperavam por bebês de 0 até 2 anos e duas esperavam por crianças de 0 até
5/6 anos. Os dados foram analisados através da Análise Temática e organizados a partir de três temas definidos
previamente: (a) imaginário sobre características físicas (b) imaginário sobre as características emocionais e (c)
imaginário sobre a relação mãe-criança. A partir dos resultados, identificou-se que as futuras mães por adoção estavam
vivenciando o processo de tornarem-se mães por meio da reflexão, do sonho e da imaginação tanto da criança, quanto
do exercício parental. Observou-se que no primeiro tema surgiram questões raciais, como o medo de lidar com o
preconceito que a criança poderia vir a sofrer, enquanto no segundo tema o imaginário sobre o as características
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emocionais oscilaram entre a representação de uma criança sofrida e/ou idealizada e de uma criança calma. Na relação
com a criança, as participantes abordaram a adaptação frente ao tornar-se mãe por adoção, todas as mulheres
apresentaram uma descrição afetiva de si mesmas como mães, usando adjetivos como amável, zelosa, acolhedora,
entre outros. Entre as participantes, o grupo de mulheres que esperava por crianças de 0 até 5/6 anos de idade pareceu
estar melhor adaptado ao contraste entre a criança imaginária e a criança real, especialmente por considerarem, em
seus discursos, a possibilidade de sofrimentos e traumas devido à falta de cuidados anteriores. Este estudo apontou
para a importância de caracterizar as representações maternas da criança imaginária no contexto da filiação adotiva,
pois como aponta a literatura, as idealizações a respeito do(a) adotado(a) são determinantes para a relação pais-criança
e dizem sobre o preparo emocional desses futuros pais para a realidade de seus futuros filhos.
4º Trabalho
PATERNIDADE ADOTIVA: A CRIANÇA IMAGINÁRIA DURANTE A ESPERA PELA ADOÇÃO
Maíra Lopes Almeida (UFRGS), Monique Souza Schwochow (UFRGS),
Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
A transição para a parentalidade no contexto da adoção é considerada um processo complexo, especialmente por
implicar em um período de espera pela criança. Nessa etapa, mães e pais desenvolvem representações, acessadas a
partir do imaginário parental, sobre a criança que receberão. Conhecer a perspectiva paterna sobre a criança imaginária
permite compreender as expectativas que recaem sobre a criança a ser adotada. Ainda, é importante destacar a
escassez na literatura de estudos dedicados à compreensão dos aspectos emocionais relacionados à paternidade,
sobretudo no contexto da adoção. Pensando nisso, as presentes autoras buscaram ampliar seus próprios estudos
anteriores sobre a criança imaginária de futuras mães por adoção, contemplando, então, os pais em espera por um
filho. Para tanto, este estudo objetivou investigar as representações paternas sobre a criança imaginária no contexto
específico de espera pela adoção. Foi utilizado um delineamento de estudo de casos múltiplos no qual participaram
cinco homens que esperavam na fila do CNA, em média, há 2 anos e 4 meses. A maioria tinha ensino superior e idade
média de 40 anos. Três pais esperavam crianças de 0 a 2 anos e dois de 0 até 6 anos. A análise dos dados ocorreu por
meio da Análise Temática com abordagem dedutiva. Os temas foram definidos previamente a partir da literatura
científica, sendo eles: (a) imaginário sobre características físicas (b) imaginário sobre as características emocionais e (c)
imaginário sobre a relação pai-criança. No primeiro tema, os participantes oscilaram entre não imaginar a criança ou
imaginar crianças fisicamente parecidas com eles e/ou as companheiras. Sobre as características emocionais, a maioria
dos participantes partilha da crença de que o ambiente é capaz de moldar a criança, acreditando que podem ajustá-la.
A idade torna-se um marcador central, pois se acredita que quanto mais nova, menos problemas a criança terá. Foi
referido pelos participantes o medo da história pregressa da criança e o desejo de uma criança equilibrada, nem tão
agitada e nem tão calma. No imaginário da relação, destaca-se que todos os participantes descreveram as expectativas
relacionadas às brincadeiras tradicionalmente atribuídas a meninos, especialmente, futebol. Por meio dos resultados,
foi identificado que os pais estavam construindo imaginariamente a criança a ser adotada, especialmente, nas
características emocionais e da relação. Ressalta-se o receio sobre a história anterior da criança e o desejo de
semelhança física também encontrados em outros estudos sobre a parentalidade adotiva. Foi destacado no imaginário
da relação a tendência de brincadeiras baseadas nos papéis tradicionais de gênero. É relevante enfatizar que
expectativas altamente idealizadas em relação à criança imaginária, como percebido neste estudo, que não são revistas
quando na presença da criança real podem gerar estressores indicando a necessidade de suporte emocional para a
família no pós-adoção. Apesar de serem, também, cuidadores parentais, os pais adotivos têm recebido pouca atenção
na literatura científica que trata da parentalidade, cabe salientar que seus processos de tornar-se pais são tão
fundamentais para o desenvolvimento da criança, quanto o das mães.
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1264990 - A GESTAÇÃO ADOTIVA E A IMPORTÂNCIA DA PREPARAÇÃO DE FAMÍLIAS FORMADAS PELA ADOÇÃO
Polyana Santos de Oliveira ( UNIT), Talita Andrade Leite (UFS), Marlizete Maldonado Vargas ( UNIT),
Bruna Sibaldo Torres de Lira ( UNIT), Erika Millena Santos Duarte ( UNIT), Carolaine Nascimento de Sousa ( UNIT)
O processo de adaptação do filho por adoção em sua família requer um trabalho técnico específico que abranja o
triângulo adotivo: criança/adolescente, genitores e adotantes. Todavia, os pretendentes à adoção geralmente não são
acompanhados/preparados para a espera e estágio de convivência, o qual pode ser um período de intensa angústia e
instabilidade. Por meio de trabalho preventivo, os adotantes têm a possibilidade de ressignificar suas concepções sobre
o filho(a) idealizado(a) e de vivenciarem seu luto pela paternidade/maternidade biológica, além de refletir sobre a
necessidade de se prepararem para filiação de um sujeito já existente, que possui uma história. Mediante parceria entre
a ONG Acalanto-Sergipe com a Universidade Tiradentes/SE, o projeto de Extensão “Curso Pré-Natal da Adoção” foi
elaborado tendo como intuito possibilitar a produção coletiva de um saber capaz de desmistificar os preconceitos e
anseios existentes dos pretendentes à adoção cadastrados no judiciário. O curso é desenvolvido em quatro módulos:
“Expectativas e Motivações para a adoção”; “Ressignificando a Adoção: Mitos e Preconceitos”; “Aspectos Legais da
Adoção” e “Adoções Necessárias”. O presente trabalho é de caráter descritivo quali-quantitativo, que tem como
objetivo analisar as perspectivas, motivações, e o perfil da criança desejada pelos participantes de quatro edições do
curso, realizadas em 2018. Os dados foram coletados por meio de dois questionários semi-abertos, respondidos no
início e final curso, respectivamente. Anterior ao levantamento, os 32 participantes assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias. Constatou-se que após participarem do projeto a maioria dos
participantes (56%) cogitou a mudança do perfil da criança pretendida, sendo que, 17% atribuiu sua mudança à
experiência com o “Pré-Natal” e os esclarecimentos sobre todo o processo. Dos participantes que não pretendiam
mudar o perfil (44%), o principal argumento foi o desejo de acompanhar o desenvolvimento da criança e vivenciar a
“maternagem”, o que pode estar relacionado ao número de pretendentes (47%) que desejam adotar bebês ou crianças
com até três anos de idade. Os participantes deram depoimentos ressaltando a importância do acompanhamento
psicológico aos pretendentes, uma vez que o curso oferecido pelo Judiciário é breve. Conclui-se que o acompanhamento
preventivo para a adoção é fundamental para a formação e o desenvolvimento saudável das famílias que se estruturam
pela via paterno-filial afetiva.
7579870 - O PROCESSO DE ADOÇÃO NA FAMÍLIA MONOPARENTAL
Carolina Monteiro Biasutti (UFES), Célia Regina Rangel Nascimento (UFES), Izabela Augusta Grippa (UFES)
Mudanças sociais ocorridas ao longo das últimas décadas no que tange a organização das famílias e aos papéis de
gênero, legitimaram e deram visibilidade às organizações familiares que divergem do modelo tradicional. A ampliação
do conceito de família e a maior visibilidade para diferentes configurações também trouxe um novo perfil para as
famílias adotivas, que hoje podem ser compostas por casais com filhos biológicos, casais do mesmo sexo, ou mesmo
pessoas solteiras. Partindo dessa realidade, considera-se importante estudar a família monoparental adotiva e suas
especificidades. Assim, este trabalho teve como objetivo descrever o processo de adoção e a chegada da criança nas
famílias monoparentais. Participaram da pesquisa quatro mães e um pai adotivos, entre 31 e 56 anos, cujos filhos tinham
entre um dia de vida a cinco anos no período da adoção. Realizou-se uma entrevista individual, com roteiro semiestruturado, que abordou a motivação e o processo de adoção, a espera e a chegada da criança, e a vivência da
monoparentalidade. As entrevistas foram transcritas e analisadas com o referencial da Análise Temática. Os resultados
demonstraram que a motivação para adotar uma criança foi advinda do desejo de constituir ou ampliar a família e
exercer a parentalidade. A espera pela criança foi um momento de preparação emocional e financeira para o
acolhimento do novo membro na família e medos e ansiedades relacionados ao processo adotivo foram vivenciados. A
adaptação das crianças ocorreu em curto espaço de tempo e foi necessário que os participantes adaptassem sua rotina
à nova situação familiar. O preparo financeiro e psicológico anteriores à inserção da criança no ambiente familiar
revelou ser um facilitador para esta adaptação. Embora para dois participantes a família extensa tenha apontado
desafios para a monoparentalidade anteriormente à adoção, em todos os casos foi verificado o acolhimento e apoio da
família extensa após a chegada da criança. Apresentaram-se alguns desafios específicos desse modelo familiar, contudo
foram enfrentados pelos pais. As orientações da equipe técnica das varas de infância e adolescência foram relevantes
no processo da adoção, e a participação da família extensa foi importante para apoiar a decisão dos pais e ajudar nos
cuidados com a criança, verificando-se que a presença de uma rede de apoio efetiva para as famílias monoparentais
desempenhou papel fundamental para seu bom funcionamento e o enfrentamento dos desafios de adotar sem um(a)
companheiro(a).
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3949958 - ATIVIDADES PARENTAIS EM CASOS DE ADOÇÃO MONOPARENTAL E HOMOPARENTAL
Carolina Monteiro Biasutti (UFES), Célia Regina Rangel Nascimento (UFES),
Izabela Augusta Grippa (UFES)
Embora ainda se encontre na sociedade atual a crença de que a família nuclear, formada por pai, mãe e filhos, seja mais
adequada para o desenvolvimento de seus membros, esse padrão, assim estabelecido em determinado momento sóciohistórico, tem sido questionado. Sendo assim, famílias monoparentais, homoparentais, recompostas, bem como com
outros possíveis arranjos, têm adquirido cada vez mais visibilidade, o que tem ampliado o conceito de família no sentido
de abarcar essas várias possibilidades. O objetivo deste trabalho foi descrever como famílias monoparentais e
homoparentais, que passaram pelo processo de adoção, desenvolvem em sua rotina com os filhos as atividades
parentais de cuidado, controle e desenvolvimento, conforme o Modelo da Parentalidade proposto por Hoghughi.
Dentre as famílias monoparentais foram entrevistados um pai e quatro mães, com idades entre 31 e 56 anos, cuja
monoparentalidade adotiva foi uma escolha pessoal. Seus filhos, dois meninos e três meninas, tinham entre 3 e 12 anos
no momento da entrevista. Dentre as famílias homoparentais foram entrevistados quatro casais, sendo um casal
masculino e três femininos, nas quais os participantes tinham entre 32 e 52 anos. Seus filhos, um menino e quatro
meninas, tinham entre 3 e 10 anos. O instrumento utilizado para coleta de dados foi um roteiro de entrevista
semiestruturado. Os dados foram organizados com o referencial da análise temática e a análise dos resultados foi
realizada a partir do Modelo da Parentalidade e da literatura sobre o tema. Observou-se que as atividades parentais
eram desempenhadas considerando-se especificidades relativas às idades das crianças e aos arranjos familiares.
Verificou-se, de forma geral, que os participantes das duas composições familiares realizavam interações cotidianas de
cuidado, com demonstrações de atenção e afeto para com as crianças, incentivando-as a alcançar seu potencial,
buscando atividades complementares para o seu desenvolvimento, bem como estabelecendo regras e limites com a
criança em suas práticas educativas parentais. Destacou-se a participação da família extensa para as famílias
monoparentais, particularmente os avós e tias, na divisão de cuidados com as crianças, apoio que se mostra relevante
no caso da família com apenas um cuidador principal, enquanto para a família homoparental essa divisão de cuidados
e tarefas ocorria entre os membros do próprio casal. Pode-se considerar que o desenvolvimento da parentalidade para
os participantes foi experienciado de forma positiva e se constituiu numa prática promotora do desenvolvimento tanto
da criança como dos cuidadores, possibilitando a existência de laços afetivos e duradouros nas famílias.

6818544 - A FORMAÇÃO DO RELACIONAMENTO FRATERNO ENTRE IRMÃOS BIOLÓGICOS E ADOTIVOS NA
PERSPECTIVA DE PESSOAS ADULTAS
Danielly Bart do Nascimento (UFES), Edinete Maria Rosa (UFES),
Zeidi Araujo Trindade (UFES), Felipe Gomes Lemos (UFES)
O objetivo da pesquisa foi investigar a perspectiva de pessoas adultas sobre a experiência de formação do
relacionamento fraterno com irmãos adotivos a partir da infância ou adolescência até a adultez. A teoria de base
utilizada foi a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, que com sua perspectiva sistêmica e fenomenológica
permitiu analisar a percepção dos próprios participantes sobre as experiências vividas. Participaram do estudo 10
adultos de ambos os sexos com idade entre 24 e 52 anos. Dentre os participantes, seis eram filhos biológicos e quatro
adotivos. Os tipos de adoções foram legais, à brasileira, prontas ou informais. A coleta de dados contou com um
levantamento acerca de dados socioeconômicos dos participantes (sexo, idade, renda familiar, estado civil e nível
educacional) e uma entrevista narrativa. A análise de dados ocorreu por meio da análise fenomenológica na qual foi
construída a narrativa de cada participante. Dentre os principais resultados encontrados estão: o vínculo fraterno pode
ser formado independentemente do tipo de adoção ocorrida; uma percepção positiva em relação aos pais e sua forma
de intervenção na relação fraterna é importante para o fortalecimento do vínculo entre irmãos; participantes que no
período da adolescência receberam irmãos adotivos bebês ou ainda crianças, desempenharam papel de cuidadores em
relação aos irmãos; quando ambos os irmãos (adotivos e biológicos) estão na fase adulta, vivenciam menos conflitos e
percebem o desempenho do papel de apoio mútuo na relação fraterna. A análise interdependente proporcionada pelo
modelo PPCT, possibilitou compreender como as características pessoais das pessoas e o tempo de convivência se
deram no contexto familiar possibilitando ou dificultando a ocorrência de processos proximais no processo de formação
da relação fraterna. Assim, a Teoria Bioecológica apresenta-se como uma base de análise adequada à compreensão da
influência dos processos de adoção no desenvolvimento das pessoas ao longo do ciclo de suas vidas.
1136593 - FATORES ASSOCIADOS À INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CRIANÇAS POR PAIS APÓS A ADOÇÃO.
Maíra Lopes Almeida (UFRGS), Monique Souza Schwochow (UFRGS),
Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
No Brasil, a falta de previsão na lei de suporte psicológico no pós-adoção deixa muitas famílias desassistidas diante das
adversidades encontradas no complexo processo de tornar-se família adotiva. Diante disso, o presente estudo teve
como objetivo analisar fatores associados à intenção de devolução de crianças em uma amostra brasileira de pais e
mães por adoção. Este estudo busca contribuir para a literatura nacional escassa no contexto da adoção, especialmente
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no que diz respeito à intenção de ruptura da adoção. Os fatores investigados foram: (1) sintomas de transtornos mentais
comuns; (2) comparação entre o imaginário dos pais sobre aspectos de temperamento da criança durante a espera e
após à adoção; (3) insatisfação dos pais com a experiência de adoção; (4) adoção de grupo de irmãos. Os dados foram
coletados por meio de survey online. Para análise dos dados, procedeu-se a estatística descritiva e análise de regressão
logística binária pelo método Enter. A amostra (n=205) foi composta por pais e mães que variaram de 38 a 55 anos
(M=39,6; DP=6,6), majoritariamente heterossexuais (87,2%), casados (81%) e com um filho por adoção (57%). Os
resultados mostraram que sintomas de transtornos mentais comuns está associado à intenção de devolver a criança
(OR=1,216; p=0,001). Além disso, um maior nível de insatisfação com a experiência de adoção aumenta em três vezes
as chances de intenção de devolução da criança (OR=3,078; p=0,001). O modelo apresentou um valor de R² Nagelkerke
de 39,8%. Percebe-se, portanto, que a saúde emocional dos pais parece ser determinante para a intenção de devolução.
Ainda, esses dados corroboram a literatura que sugere que a insatisfação dos pais quanto à experiência de adoção pode
colaborar para a intenção de ruptura na adoção. Contrariando achados de estudos anteriores, não foi identificada
associação estatisticamente significante entre o imaginário dos pais sobre o temperamento da criança e a adoção de
grupo de irmãos com a intenção de devolução. Entende-se que a saúde mental dos pais, bem como a satisfação desses
devem ser aspectos considerados na adaptação inicial das famílias adotivas. A identificação desses fatores que predizem
a devolução contribui significativamente para aqueles que trabalham com o suporte no pós-adoção, auxiliando,
especialmente, na adaptação das famílias adotivas.
8194726 - PERCEPÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS, PAIS E EQUIPE PSICOSSOCIAL DA VARA DA INFÂNCIA ACERCA DA
ADOÇÃO.
Maria Beatriz Brito Mendes de Oliveira (UFPB), Patrícia Nunes da Fonsêca (UFPB),
Jérssia Laís Fonseca dos Santos (UFPB), Tamíris da Costa Brasileiro (UFPB),
Milena Socorro Rocha Gaspar Vega (UFPB), José Farias de Souza Filho (ESCOLAMP)
A adoção caracteriza-se como uma medida de proteção a crianças e adolescentes que, por diversos motivos, não
puderam ser criados por seus genitores, garantindo-lhes uma nova família, a qual lhe proporcionará o ambiente
necessário para um desenvolvimento saudável. Por outro lado, o ato de adotar esteve sempre atrelado a estereótipos
negativos e preconceitos. Conhecer os discursos acerca da adoção revela como a sociedade enxerga essa prática, o que
pode influenciar na possibilidade de as pessoas realizarem uma adoção. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo
principal analisar a percepção das pessoas acerca da adoção. Participaram do estudo 35 indivíduos, com idade média
de 34,63 anos (DP = 16,80, variando de 18 a 72 anos), sendo maioria do sexo feminino (60%) e solteira (60%). Os
participantes foram distribuídos entre estudantes universitários do curso de Psicologia (29,4%) e Direito (29,4%), pais
com filhos biológicos (14,7%) e adotivos (14,7%), além de técnicos da 1ª Vara da Infância (14,7%) da cidade de João
Pessoa/PB. Para coleta de dados, foram utilizados um roteiro de entrevista semiestruturado e um questionário
sociodemográfico. Empregou-se o programa estatístico SPSS (versão 21) para o cálculo de estatísticas descritivas, bem
como o software IRAMUTEQ, para processar o conteúdo das entrevistas. Os resultados revelaram que os significados
da adoção estão relacionados a três ideias principais: (1) o significado de adoção é retratado como um ato de amor e,
portanto, uma prática de cunho humanitário; (2) a busca por um filho não biológico (adotado), em muitos casos, está
relacionada ao desejo de formar uma família, demonstrando a necessidade da desconstrução do modelo biológico de
parentalidade; e, por fim, (3) disposição para adotar, seja para realizar um sonho, seja para ajudar a uma criança
abandonada, mas, para isso, terá que constituir um processo judicial e assumir todas as responsabilidades de pai/mãe.
Assim, a partir do momento em que adotam uma criança, passam a ter o poder familiar e, portanto, obrigações a
cumprir perante a justiça. Diante do exposto, pode-se concluir que os objetivos da pesquisa foram alcançados. Por fim,
espera-se que os resultados encontrados neste estudo possibilitem ampliar o conhecimento acerca da adoção, bem
como conscientizar as pessoas sobre a sua importância para o desenvolvimento da criança e do adolescente adotados.
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5511267 - (RE)TECENDO HISTÓRIAS: EMPODERANDO IDOSOS A CONTAREM SUAS VIVÊNCIAS
Patricia Floriani Sachet (UNISUL), Ana Luiza Nienkoetter (UNISUL),
Michelle Regina da Natividade (UNISUL)
A ação (Re)Tecendo histórias foi criada vinculada ao Projeto CREP – Centro de Referência Profissional. O CREP é
vinculado ao curso de Psicologia da UNISUL – Universidade do Sul de Santa Catarina, e, além de ser um projeto de
extensão, também tem ações realizadas no estágio de campo obrigatório e vinculação com atividades de algumas
unidades de aprendizagem do curso de psicologia. A proposta surgiu com o intuito de relacionar Psicologia
Organizacional e do Trabalho com a Literatura. A ação tem como objetivo estimular um resgate criativo da memória
social e de trabalho de idosos da região da Grande Florianópolis através da linguagem mista – verbal e não verbal. Em
2019, a ação foi colocada em prática como uma atividade do estágio de campo obrigatório de psicologia. A realização
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se deu em uma casa lar de idosos na região de Santo Amaro da Imperatriz, iniciada em abril, com término dos encontros
do primeiro semestre em junho, totalizando 8 encontros, que ocorreram todas as quintas-feiras, das 9h30min às 11h.
Cada encontro visava atingir um objetivo específico delineado para alcançar o objetivo geral da ação. Respeitando as
particularidades, a direção da casa divulgou a ação para os moradores com capacidade de comunicação verbal e
memória preservadas, já que a proposta requer um resgate de histórias vividas. O grupo fechado foi composto por cerca
de 12 idosos residentes na casa. Para efetuar o resgate de memórias, foram lançados temas, como vida escolar, inserção
no mercado de trabalho, saúde do idoso e profissões, visando ouvir os relatos das experiências de vida dos participantes.
Em alguns encontros, foram propostas atividades que auxiliassem a recordar os momentos vividos, uma delas foi o
bingo comunicativo. A ação resultou, por meio de uma mediação qualificada, na potencialização da comunicação
interpessoal entre os participantes, proporcionando assim, através do resgate das histórias de vida, uma atividade que
visa contribuir para o funcionamento da capacidade cognitiva da pessoa idosa, colaborando para a saúde integral.
2218216 - A VIVÊNCIA GRUPAL NA RESSIGNIFICAÇÃO DO PROJETO DE VIDA NA VELHICE
Algaides de Marco Rodrigues (Centro Universitário Metodista - IPA)
Este trabalho apresenta reflexões da autora a partir dos relatos de integrantes de grupos de idosos que participavam
em programas de extensão universitária. Recursos técnicos do Psicodrama foram utilizados para facilitar a interação
grupal e o trabalho sociodramático, utilizando o método existencial fenomenológico. O presente estudo teve como
perguntas norteadoras: Como a vivência grupal contribui na ressignificação do projeto de vida na velhice? Como a
vivência grupal colabora no movimento de organização dos idosos? A partir do surgimento das histórias de vida dos
idosos e seus comentários sobre os encontros e sobre a velhice emergiram duas unidades de sentido: “a velhice como
reconhecimento do eu” e “importância dos grupos”. Utilizou-se como referencial a obra de Jacob Levy Moreno, de
autores pós-morenianos e de pesquisadores do envelhecimento. Os idosos relataram que encontram nos grupos o
espaço de participação necessária para reprojetarem suas vidas, uma outra visão do envelhecimento e a confirmação
existencial dos companheiros. Os idosos aproveitam a vivência grupal para expressar a sua subjetividade, atualizaremse, criarem novos vínculos afetivos, sentin¬do-se engajados e criativos num espaço que é seu. Os encontros favorecem
às novas e adequadas respostas dos idosos ao processo de envelhecimento, quando fazem comentários em relação à
família que se modificou com a saída dos filhos, e/ou viuvez, os idosos afirmaram que a presença dos companheiros de
grupo confirma a sua existência, sendo que referem-se aos grupos como “uma família”. Uma família onde é possível
relatar seus conflitos cotidianos, compartilhar seus temores, sonhar, realizar passeios, aprofundar conhecimentos, fazer
novas amizades, contar piadas, enfim, reviver. Retomando as perguntas que nortearam este estudo – foi possível
identificar a partir dos relatos que os grupos auxiliam os idosos a encontrarem um espaço de participação necessário
para reprojetarem suas vidas, a possibilidade de alterarem a sua visão do envelhecimento e a confirmação da sua
existência através da presença dos companheiros. Não existem receitas prontas de bem envelhecer, os chavões e
discursos fabricados são empobrecedores e adoeci dos. Fazem parte de um modismo de consumo que despreza a
genialidade do ser humano. É importante que se respeite a velhice como tempo de reelaborar, de silenciar, de filosofar,
estimulando o eu criador e o surgimento de suas próprias respostas novas e criativas de viver.
7434138 - RELATO DE EXPERIÊNCIA COM UM GRUPO DE IDOSOS EM UM INTERCÂMBIO SOCIAL: CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOLOGIA
Mayara Floriani (UFSC)
Este trabalho tem como objetivo descrever a experiência de um intercâmbio social realizado durante a graduação em
Psicologia, no ano de 2017, em Salta - Argentina. O relato proposto origina-se do projeto desenvolvido em uma clínica
social de fisioterapia, no qual observou-se que os pacientes atendidos, mesmo após alta, seguiam comparecendo na
clínica em seus antigos horários de atendimento. O reconhecimento da demanda foi feito na primeira semana de
atuação, no qual foi realizado observações no modo de trabalho das profissionais fisioterapeutas, bem como na
interação com as mesmas e com os pacientes e familiares presentes. Nesta interação foi realizado questionamentos
que abordavam temas relacionadas a saúde, lazer e relações familiares. A terceira idade é frequentemente
estereotipada pela sociedade como uma fase de pessoas antiquadas, rígidas, senis, aborrecidas, inúteis e incômodas.
Vivenciar essa fase do desenvolvimento humano possui desafios tanto biológicos quanto psicológicos. Nesse sentido,
após a análise dessas relações, a intervenção proposta foi trabalhar em rodas de conversa as sugestões recebidas pelos
profissionais, idosos e familiares, bem como adicionar temáticas que surgiram a partir de demandas observadas. O
grupo iniciou com a participação de dez idosos, ocorrendo duas vezes na semana com aproximadamente 90 minutos de
duração por um período de dois meses. A partir da formação do grupo foram realizadas reflexões relacionadas às
limitações e dificuldades existentes na terceira idade e seus aspectos psicológicos bem como refletir e elaborar
estratégias saudáveis de enfrentamento desse processo. O primeiro encontro foi de integração e sensibilização do grupo
em relação ao atual momento de vida e condição de saúde, bem como quais estratégias de enfrentamento são utilizados
pelos mesmos. A partir daí, os temas propostos foram voltados para as relações familiares, parentalidade, rede de apoio,
conflitos geracionais, saúde integral e relação com o adoecimento na terceira idade. Os resultados foram avaliados
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através de um encontro de feedback com os participantes no qual relataram maior conhecimento sobre o processo de
envelhecimento, reflexão sobre suas histórias de vida e legado, aproximação com membros da família, adição de
atividades de autocuidado e lazer em suas rotinas e maior compreensão dos desafios e possibilidades na aquisição e
manutenção de uma vida saudável.
8533334 - ENVELHECIMENTO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO: OBSERVANDO O COTIDIANO DE IDOSOS EM
BRASÍLIA
Dayse da Silva Albuquerque (UNB), Isolda de Araujo Gunther (UNB)
O Índice de Desenvolvimento Humano de Brasília está entre os maiores do país (0,82). Os principais fatores que
contribuem para esse índice são a alta expectativa de vida (77 anos) e a elevada renda per capita. Esses dados vinculamse ao aumento da população idosa, principalmente pelo fato de que os primeiros moradores migraram para a região
com o propósito de ocupação da nova cidade. O estabelecimento desses moradores tem contribuído para essas
estatísticas, que apontam que de 2010 a 2013, houve um aumento de 4% da população idosa na capital, atingindo a
estimativa de 12%. A crescente demanda pela promoção de ambientes amigáveis para idosos nos cenários urbanos
direciona a pesquisa proposta, considerando a realidade populacional brasiliense. A psicologia ambiental busca, dentre
seus temas de interesse, subsidiar melhorias no contexto urbano a partir de métodos e técnicas pautados na
compreensão do uso de espaços públicos e privados. Tais estudos no campo da gerontologia ambiental ainda são
escassos, contudo, pesquisadores ponderam acerca da importância do tema devido à centralidade da casa para a
população idosa e a possibilidade do desenvolvimento de estratégias que deem suporte e reduzam os riscos associados
ao envelhecimento. Nesse sentido, buscou-se observar o dia-a-dia da população idosa de Brasília em duas vizinhanças
distintas, tendo como foco a identificação dos serviços disponíveis, seus usos e principais atividades desenvolvidas. Para
tanto, foram realizadas observações sistemáticas abarcando setores distintos de cada vizinhança em intervalos de
tempo de duas horas, de forma que se tivesse um panorama diário das atividades da população idosa local. As
observações ocorreram de domingo a domingo entre as 6h30min e 19h30min. Os comportamentos e as atividades
foram registrados em um protocolo de observação elaborado para esse fim de maneira a condensar e organizar as
informações. A pesquisa está em fase de análise dos dados coletados que estão sendo organizados no formato de mapas
e gráficos de modo a expor os usos, as atividades, as barreiras e facilitadores identificados nos distintos setores e
horários de observação. Similaridades e especificidades serão detalhadas a fim de demonstrar a influência da docilidade
ambiental no cotidiano dos idosos e como fatores ambientais podem contribuir para um envelhecimento mais ativo e
autônomo. Sob essa perspectiva é que se defende o investimento em melhorias nos locais de moradia, de modo a
potencializar a qualidade de vida dos citadinos, tendo a vista o gradativo aumento da população idosa e suas
necessidades.
7699590 - PROJETO PET-SAÚDE: COMO QUERO ENVELHECER? - UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA GESTÃO DA POLÍTICA
DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA
Akemi Higashi (FURB), Lauren Beltrão Gomes (FURB),
Fabiana Gonçalves Felix (Secretaria de Saúde de Blumenau)
Este trabalho visa relatar experiências desenvolvidas no projeto Pet-Saúde (Programa de Educação pelo Trabalho na
Saúde), que tem por objetivo integraro ensino com o cuidado em saúde, inserindo estudantes nos cenários do Sistema
Único de Saúde (SUS) de forma interdisciplinar e interprofissional. A participação como aluna voluntária iniciou em 2015
no PET- Saúde GraduaSus, no cenário da Gestão da Política de Saúde da Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Saúde
de Blumenau (SEMUS). Em equipe, são discutidas as demandas e planejadas as ações que têm como objetivo principal
a promoção de saúde para o envelhecimento saudável e a proteção do idoso frágil, bem como a participação em
capacitações e reuniões do SUS sobre estas temáticas. No ano de 2015, a SEMUS realizou um concurso nas escolas do
município de Blumenau, com crianças do quinto ao nono ano do ensino fundamental, as quais foram convidadas a
participar, voluntariamente, escrevendo uma redação cujo tema foi “Como Quero Envelhecer”. Ao serem analisadas as
redações, pode-se perceber que a percepção das crianças sobre o envelhecimento remete a condição de dependência,
solidão e adoecimento. Evidenciou-se a visão negativa acerca do processo de envelhecimento e da velhice e, a partir
dessa experiência, foram implementadas ações nas escolas que visam a promoção de saúde para o envelhecimento
saudável, com o objetivo de compreender a percepção das crianças a respeito do envelhecimento, problematizar o
assunto e ressignificar crenças e conceitos. As ações eram realizadas de forma lúdica com apresentações de vídeos,
rodas de conversa, desenhos e brincadeiras. Inicialmente questionava-se a percepção acerca do envelhecer para os
alunos e realizavam-se discussões sobre o conteúdo emergido através de desenhos e falas. Apresentava-se um vídeo
que tratava de idosos ativos e refazia-se o questionamento sobre o envelhecimento, a fim de estimular a reflexão
quanto ao desenvolvimento de hábitos de vida saudáveis para a qualidade de vida futura. Neste sentido, o
conhecimento das percepções construídas sobre a velhice e o envelhecimento em um determinado contexto é um
importante marco para a produção de políticas públicas mais eficazes para facilitar estas mudanças da realidade sócio
familiar. Compreender como as diferentes faixas etárias percebem a velhice e o envelhecimento é cuidar do futuro de
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todos, uma vez que o fomento a construção de uma compreensão realista, baseada em perdas e ganhos, e positiva
desde a infância e a adolescência, pode aumentar as chances de envelhecimento bem-sucedido.
863428 - CONCEPÇÕES DE ATENÇÃO AO IDOSO DE ILPIS BRASILEIRAS E SEUS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO.
Ana Maria Justo (UFSC), Caio Gracco Lima Ancillotti (UFES), Thays Hage da Silva (UFES),
Léia Da Conceição Pereira (UFES)
Esta pesquisa teve por objetivo conhecer as concepções da atenção ao idoso em instituições de longa permanência
(ILPI) brasileiras e analisar seus impactos no desenvolvimento, compreendendo este como processo que ocorre ao longo
de toda a vida. Realizou-se um estudo documental a partir das descrições dos serviços disponíveis em sites de
instituições de todo o país. Foram identificados 420 websites de ILPIs, em sua maioria privadas (76%). O conteúdo dos
sites compôs um corpus textual submetido a uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD), com o auxílio do
software IRaMuTeQ. A análise reteve 87% do corpus, gerando cinco classes. A classe “Fornecida como favor” (20,5%)
foi associada às instituições de natureza filantrópica e à região nordeste. As instituições são descritas como lares ou
abrigos e frequentemente associadas a instituições religiosas conveniadas às esferas públicas. Descreve-se história e/ou
a estrutura, ressaltando-se o trabalho assistencial decorrente de doações. A classe “Garantida pela infraestrutura”
(14,3%), característica das instituições privadas, aborda características físicas das instituições, como sua localização e
infraestrutura que garantem conforto e acessibilidade aos moradores das residências ou hospedagens. A classe
“Promotora de Qualidade de Vida” (31,7%), associada às instituições privadas, trata dos serviços ofertados, em especial
aqueles de atenção à saúde, reabilitação e seus impactos no bem-estar, evidenciando a importância da inserção social,
em uma noção ampliada de saúde. A classe “Garantia de Cuidado Qualificado” (20%) remete a aspectos subjetivos do
cuidado, fornecido por uma equipe técnica e perpassado por elementos afetivos. A classe “Resposta a uma Demanda
Social” (13,5%) aborda a nova constituição familiar e sua impossibilidade de cuidar dos idosos, frequentemente por
“falta de tempo” ou estrutura. Entende-se que as concepções sobre a atenção ao idoso impactam na promoção do
cuidado e, considerando o desenvolvimento como um processo que inclui perdas e ganhos em diferentes esferas da
vida, é indispensável que estas instituições considerem múltiplos elementos. Assim, organizações com perspectivas
assistencialistas, focadas na infraestrutura ou em suprir o cuidado de terceiros, ao se concentrarem em questões
específicas, deixam de promover o desenvolvimento dos idosos, que inclui demandas de ordens física, afetiva e social.
Contudo, levando-se em conta que a classe de maior retenção do corpus se refere à qualidade de vida em um contexto
mais abrangente, pode-se concluir que a atenção concebida de modo ampliado emerge como uma preocupação das
instituições, podendo refletir em uma mudança no atendimento, atento às necessidades biopsicossociais e ao
envelhecimento ativo; constatação que exige estudos futuros.

8349452 - RESILIÊNCIA FAMILIAR EM IDOSOS DE BAIXA RENDA
Yasmin Borges Farias (UFPA), Endy Brito Nunes (UFPA), Carla de Cassia Carvalho Casado (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA - NTPC)
Famílias resilientes são aquelas que resistem a mudanças e conseguem adaptar-se a situações de crise e estresse. O
envelhecimento é um período no qual há certa normatização de eventos pouco comuns às fases anteriores do
desenvolvimento, que exigem mudanças cognitivas e físicas ao sujeito. A pobreza é um fenômeno que deve ser
compreendido como a privação do sujeito em obter liberdade para alcançar capacidade de atender suas necessidades
básicas. Dessa forma, esse artigo teve como objetivo avaliar a resiliência familiar de idosos de baixa renda. Participaram
desta pesquisa oito idosas com 60 anos ou mais presentes nos CRAS de bairros da região Continental de Belém. Nesta
pesquisa foram utilizados dois instrumentos, um Inventário Sócio-Demográfico (ISD) e o Questionário de Perfil de
Resiliência Familiar. Todas as participantes eram mulheres, com uma média de idade de 65,13 (DP= 5,194), renda per
capita de aproximadamente 272,5 reais (DP=124,87987). Além disso, 62,5% declaram-se avós, e o restante cuidadoras
de crianças ou adolescentes, e a mesma porcentagem declarou estar solteira e não trabalhar. Em todas as dimensões
do instrumento, os participantes alcançaram classificações baixas e médias em sua maioria. Isso demonstra uma
possível situação de vulnerabilidade enfrentada pelas idosas entrevistadas em mais de uma área de suas vidas,
sugerindo-se maiores investimentos em pesquisas sobre envelhecimento e resiliência familiar, para que se possa
problematizar de forma adequada tais questões.

COMUNICAÇÃO ORAL 03 - HABILIDADES SOCIAIS

5258910 - O QUE AS CRIANÇAS PENSAM SOBRE OS TREINAMENTOS DE HABILIDADES SOCIAIS QUE PARTICIPAM?
Sara Engel Voigt (UFSC), Beatriz Pires Coltro (UFSC), Mariana Peres Trajano (Clínica de Saúde Integrada Personale),
Quele de Souza Gomes (UFSC), Marina Menezes (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
Treinamentos de Habilidades Sociais vivenciais têm como objetivo promover, por meio de atividades análogas ao
cotidiano da criança, a aprendizagem de habilidades sociais específicas. A avaliação das crianças sobre esses
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treinamentos começa cada vez mais a ser considerada, tendo em vista que, nessas atividades, a criança assume um
papel ativo na construção de relacionamentos interpessoais positivos. Desse modo, o objetivo deste relato é apresentar
a opinião de crianças sobre um Treinamento de Habilidades Sociais (THS) realizado em um projeto de extensão de uma
universidade pública do sul do Brasil. Participaram do THS 16 crianças com idades entre 6 e 12 anos, sendo quatro
meninas e 12 meninos. O treinamento foi composto por oito sessões semanais em grupo e envolveu atividades com
foco no aprimoramento do desempenho social infantil. Ao final de cada sessão, as crianças respondiam,
individualmente, por meio de desenhos ou texto e, quando necessário, com ajuda das coordenadoras, a Ficha de
Avaliação da Sessão. A Ficha de Avaliação da Sessão é um questionário por meio do qual foram obtidas informações
sobre a opinião da criança em relação às atividades realizadas no grupo. A partir da análise da Ficha de Avaliação da
Sessão, verificou-se que 86,8% das atividades realizadas durante o THS foram avaliadas pelas crianças como ótima, 11%
como boa e 2,2% como ruim. As atividades avaliadas como ótima referiam-se a vivências, análise de filmes, encenações,
escuta e análise de estórias. Já as atividades avaliadas como ruins diziam respeito às encenações e produção escrita.
Atividades que envolvem brincadeiras, filmes infantis e encenações tendem a capturar a atenção e aprovação da
criança, pois oferecem, a partir do mundo infantil, representações e compreensões das interações sociais cotidianas.
Em contrapartida, atividades que demandam produção escrita e participação ativa em encenações, por exigirem, mais
recursos pessoais das crianças, como leitura, escrita e interpretação podem ser consideradas difíceis ou pouco
atraentes, quando comparadas aos recursos que a criança dispõe. A participação ativa da criança no processo de
avaliação dos programas de intervenção é fundamental, pois possibilita aos profissionais envolvidos neste contexto
compreender quais atividades e propostas favorecem a adesão da criança à intervenção. Além disso, promover um
espaço para que a criança expresse sua opinião contribui para o desenvolvimento sócio-emocional infantil.

7457790 - A EXPERIÊNCIA DA COORDENAÇÃO DE GRUPO DE TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS NA INFÂNCIA
Beatriz Pires Coltro (UFSC), Sara Engel Voigt (UFSC),
Mariana Peres Trajano (Clínica de Saúde Integrada Personale),
Quele de Souza Gomes (UFSC), Marina Menezes (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
As Habilidades Sociais são pré-requisitos para o desenvolvimento de competência social na infância, que se caracteriza
como um importante fator de proteção ao desenvolvimento. O treinamento em habilidades sociais com o público
infantil está voltado para a promoção da aquisição e manutenção de habilidades sociais e prevenção de problemas de
comportamento na infância. O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de experiência sobre os aspectos da
prática de coordenação de um grupo de treinamento de habilidades sociais com crianças. O relato diz respeito a duas
edições do grupo de habilidades sociais realizadas durante o ano letivo de 2018, por meio de um projeto de extensão
de uma universidade pública do sul do país. O programa de treinamento consistiu de dez sessões semanais em cada
edição, com duração de uma hora e meia cada, ao longo das quais foram trabalhadas, por meio do método vivencial, as
seguintes habilidades sociais: Civilidade, autocontrole, expressividade emocional, empatia, assertividade e solução de
problemas interpessoais. Participaram sete crianças de ambos os sexos, com idades entre 6 e 12 anos no primeiro grupo
e nove crianças com idades entre 9 e 11 anos no segundo. Cada sessão semanal foi organizada nas reuniões de
planejamento e supervisão com a docente responsável pelo projeto de extensão. Em relação à coordenação dos grupos,
foi percebida a importância das coordenadoras conhecerem, previamente, as crianças que participariam do grupo a fim
de que as atividades propostas atendessem suas necessidades e promovessem um ambiente adequado, que pudesse
acolher a todas. A coordenação exigiu o desenvolvimento de habilidades terapêuticas, comunicacionais e de observação
do comportamento das crianças. Os desafios apresentados pela tarefa de coordenação incluem o processo de
vinculação com as crianças e o relacionamento com os pais, principalmente nas entrevistas devolutivas. A coordenação
dos grupos também demandou, além de conhecimento teórico, flexibilidade e criatividade das coordenadoras para lidar
com situações imprevisíveis inerentes ao trabalho com grupos de crianças. Evidencia-se que para coordenar grupos de
treinamento de habilidades sociais com crianças, exige-se conhecimento teórico-prático sobre o tema, bem como
envolvimento e competência interpessoal dos coordenadores.
5461278 - DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS NA INFÂNCIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA
ESCOLAR
Carlos Alexandre Campos (UFSC), Tânia Aparecida Stefanes (BRF),
Kauê Sandielly Cipriani (FPP - Faculdades Pequeno Príncipe), Scheila Beatriz Sehnem (UNOESC)
O estabelecimento de vínculos interpessoais proporciona suporte social e emocional ao sujeito, o qual permite ao
mesmo interagir constantemente com o meio social. Nesse sentido, as habilidades sociais, por sua vez, configuram-se
como diferentes classes de comportamentos sociais do repertório de um indivíduo, que contribuem para a competência
social, favorecendo um relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas. Quanto às habilidades sociais na
infância, sabe-se da existência de um sistema de sete classes de habilidades, entendidas como prioritárias no
desenvolvimento interpessoal da criança, sendo elas: autocontrole e expressividade emocional, civilidade, empatia,
assertividade, fazer amizades, solução de problemas interpessoais, e habilidades sociais acadêmicas, cada qual

192

acompanhada de suas respectivas subclasses. Desse modo, verifica-se que o repertório de habilidades sociais a ser
desenvolvido pela criança é bastante variado. Considerando o exposto, o presente trabalho objetiva relatar acerca de
um projeto de intervenção sobre habilidades sociais na infância, desenvolvido com alunos do 6º ano do ensino
fundamental de uma escola pública estadual localizada na região do meio oeste catarinense, bem como demonstrar os
resultados alcançados com as intervenções realizadas. O projeto foi elaborado com base na análise do projeto político
pedagógico da instituição escolar à qual os alunos estavam vinculados. O público-alvo das intervenções foi selecionado
tendo em vista o fato das interações sociais e dos comportamentos socialmente competentes constituírem-se como
fatores importantes, especialmente no período de transição da infância para a adolescência, período vivenciando pelos
alunos que participaram das intervenções. Realizaram-se cinco intervenções, com duração de uma hora e trinta minutos
cada, envolvendo os 35 alunos que compunham a referida turma. A primeira intervenção objetivou estabelecer rapport
com o grupo de alunos e conhecê-los melhor. Da segunda a quinta intervenção enfocou-se, respectivamente, as classes
de habilidades sociais de civilidade, empatia, habilidades sociais acadêmicas, e solução de problemas interpessoais. No
último encontro, também realizou-se a avaliação das intervenções. Em todas as intervenções foram utilizadas diferentes
dinâmicas, as quais foram elencadas de acordo com o que aponta a literatura científica sobre habilidades sociais na
infância. De modo geral, reconhece-se que foi possível estabelecer um bom relacionamento com os alunos, o que
demarcou o empenho da maioria destes nas atividades propostas. Os alunos e uma das professoras da turma, a qual
acompanhou o desenvolvimento das atividades, avaliaram as intervenções positivamente. Por fim, reconheceu-se a
necessidade do desenvolvimento de intervenções no contexto escolar enfocando a temática das habilidades sociais,
envolvendo alunos de diferentes faixas etárias.
3818675 - PROMOVE-CRIANÇAS: O COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS E SEUS PAIS APÓS O PROCEDIMENTO DE
INTERVENÇÃO EM HABILIDADES SOCIAIS INFANTIS
Alessandra Pereira Falcão Bueno (UNESP)
A infância tem sido apontada como um bom período para o ensino e o desenvolvimento de habilidades sociais infantis.
Se a criança for estimulada de maneira apropriada nesse período, aumentará a probabilidade de no futuro ela
desenvolver interações sociais mais adequadas e reforçadoras. As relações estabelecidas pela criança com seu ambiente
são de extrema importância para a formação do seu repertório comportamental, nesse sentido a família é apontada
como o primeiro ambiente da criança. Diversos estudos identificaram variáveis importantes para o surgimento e
manutenção de problemas de comportamento no repertório infantil, entre elas: práticas parentais negativas; história
psiquiátrica de pais e familiares e relacionamento com pares e colegas. Sabe-se que os comportamentos dos pais
influenciam o ambiente familiar e quando estes não estão sensíveis à forma adequada de consequenciar os
comportamentos dos filhos, os ganhos obtidos durante as sessões de intervenção podem não ser generalizados para
além do ambiente terapêutico. Porém ao ensinar comportamentos habilidosos e tornar as crianças competentes
socialmente, é esperado que seus pares se tornem, sensíveis às mudanças de repertório e as consequenciem; essa tese
foi confirmada em estudo empírico de crianças consideradas como clínicas para problemas de comportamento tanto
na escola como na família, em que após a intervenção, as práticas parentais positivas das mães aumentaram de
frequência contingentes aos comportamentos dos filhos. O estudo objetivou, avaliar, do ponto de vista dos pais, quais
os efeitos de uma intervenção em grupo com crianças, para promover habilidades sociais infantis. Foram participantes
41 crianças que frequentavam o primeiro ano do ensino fundamental e apresentavam diagnóstico clínico para
problemas de comportamento interalizantes, externalizantes e totais, nos ambientes escolar e familiar, também foram
participantes suas mães. As crianças participantes divididas em dois grupos, grupo experimental (21) e grupo controle
(20). Foram realizadas 10 sessões de intervenção em habilidades sociais com as crianças, seguindo o protocolo do
treinamento de habilidades sociais infantis PROMOVE-Crianças. As mães dos participantes responderam aos
instrumentos CBCL, QRSH-P; RE-HSE-P, Checklist de HS, BAI e BDI. Os instrumentos foram respondidos em 3 momentos
(pré-teste, pós-teste e seguimento) para o grupo experimental e em 2 momentos para o grupo controle (LB1 e LB2).
Após a intervenção houve diminuição na frequência de problemas de comportamento das crianças, a ponto de algumas
saírem dos níveis clínicos, além de melhora das frequências de habilidades sociais infantis e habilidades sociais
educativas parentais. Não houve diferença nos escores de ansiedade e depressão das mães.
6566979 - CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS SOBRE HABILIDADES SOCIAIS DE UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS E SEUS
PRINCIPAIS RESULTADOS
Carla Regina Santos Almeida (UFRGS), Sabrina Dias de Vargas (UFCSPA),
Roberta Zanini da Rocha (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
As habilidades sociais são classes de comportamentos necessárias para lidar efetivamente com as demandas das
interações sociais, sendo fundamentais para o desenvolvimento de competência social. Esta competência apresenta
um importante papel no contexto universitário, no qual as tarefas desenvolvimentais exigem autocontrole da
agressividade, maior assertividade e obtenção de ajuda, por exemplo. Diante disso, compreender as características das
habilidades sociais, bem como seus correlatos e formas de treinamento, torna-se importante para desenvolver
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programas que previna problemas na transição de adolescentes e jovens adultos para o ambiente universitário. Este
estudo objetivou revisar os estudos publicados sobre habilidades sociais em estudantes universitários brasileiros. Foram
realizadas buscas nas bases de dados SciELO, LILACS e PePSIC, em maio de 2019, com os descritores “habilidades sociais”
e “universitários”, unidos pelo operador booleano “AND”. Os critérios de inclusão foram: (a) ser um artigo empírico
revisado por pares; (b) avaliar habilidades sociais de universitários; e (c) possuir amostra brasileira. Durante as buscas,
já era selecionada a opção de revisão por pares. Seguiram-se as orientações do método PRISMA, utilizando duas
revisoras independentes em todas as etapas. Quando ocorria alguma divergência, uma terceira pesquisadora auxiliava
na tomada de decisão. Ao todo, foram encontrados 124 artigos nas três bases de dados. Em seguida, 38 foram excluídos
por estarem duplicados e 33 por não atenderem a algum dos critérios de inclusão. Destes, 9,09% não eram artigos
empíricos, 60,61% não avaliavam habilidades sociais em universitários e 6,06% não investigaram o tema em uma
amostra brasileira. Além disso, 6,06% não atenderam aos critérios “a” e “b” e 18,18% não preencheram os critérios “b”
e “c”. Houve divergência em apenas um dos artigos, gerando concordância em 98,89% dos casos. Após a avaliação da
terceira revisora, optou-se por excluir o artigo. Ao final, 53 trabalhos foram selecionados para análise. Os resultados
preliminares mostraram que 92,45% dos estudos eram quantitativos. Observa-se um aumento da produção sobre o
tema a partir de 2012, desde quando foram publicados 39 (73,58%) trabalhos. Serão discutidas ainda especificidades
das amostras e uma síntese dos resultados encontrados em tais estudos. O aumento do interesse pelo tema contribui
para fornecer evidências de como intervir a fim de viabilizar uma adaptação acadêmica mais saudável. Entretanto, há
carência de estudos qualitativos sobre o assunto, esses poderiam elucidar os processos pelos quais as habilidades
acadêmicas interferem na vida acadêmica dos estudantes e vice-versa.

4675517 - HABILIDADES SOCIAIS E GÊNERO ENTRE ADULTOS: UMA REVISÃO DA LITERATURA
Thaís Juliana Medeiros (UFSCar),
Elizabeth J. Barham (UFSCAR)
No presente trabalho, o objetivo foi analisar os resultados de estudos nos quais os pesquisadores comparam as
habilidades sociais de homens e mulheres, para identificar em quais fatores existem diferenças, outras variáveis que
estejam envolvidas e treinamentos existentes. Textos foram recuperados de cinco bases de dados, e após a aplicação
dos critérios de inclusão (gênero e habilidades sociais entre adultos sem transtornos mentais) e exclusão (pesquisas
focadas em rendimento acadêmico ou autoeficácia), foram identificados 21 textos. Buscou-se analisar as associações
entre habilidades sociais e gênero entre adultos, resultando em seis categorias: (a) habilidades sociais globais, (b)
empatia, (c) expressão de afeto positivo, (d) resolução de problemas, (e) efeitos de variáveis sociodemográficas e (f)
satisfação com a vida e com o casamento. Notou-se a importância das influências culturais sobre as habilidades sociais
de homens e mulheres, na produção de diferenças em habilidades empáticas e de expressão de afeto positivo. As
habilidades sociais também variaram conforme algumas variáveis sociodemográficas e os contextos (conjugal, por
exemplo). Para estudos futuros, recomenda-se considerar o uso das habilidades sociais em outros contextos
importantes, tais como o trabalho e o papel parental, bem como a realização de estudos longitudinais para saber
como habilidades sociais de homens e mulheres modificam-se ao longo da vida

COMUNICAÇÃO ORAL 04 – AUTISMO
9695656 - O OLHAR MATERNO PARA OS PRIMEIROS SINAIS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Bibiana Massem Homercher (UNIFRAN), Luciane Najar Smeha (UNIFRAN)
Os sinais de risco no desenvolvimento psíquico de um bebê podeM ser visualizadoS nos primeiros meses de vida da
criança. Esta pesquisa teve como intuito analisar os primeiros sinais observados por mães de bebês que,
posteriormente, receberam o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A importância dessa pesquisa está
no fato de que o diagnóstico tardio é uma realidade no cenário brasileiro. No entanto, a detecção dos sinais e, em
decorrência o início precoce da estimulação antecipada é primordial para o melhor desenvolvimento da criança que
apresenta risco para o TEA , especialmente, por atuar no nível das transformações das sinapses neuronais que ainda
estão flexíveis, devido à plasticidade neural presente nos anos iniciais.O delineamento do estudo foi quali-quantitativo
e tiveram como participantes 27 mães de crianças com TEA. Os dados foram obtidos por meio de uma entrevista
semiestruturada e passaram por uma análise de conteúdo. Posteriormente, os sinais referidos, no relato das mães,
foram listados, reagrupados por áreas e submetidos à estatística descritiva. Os sinais mais observados correspondiam à
área da linguagem e do comportamento. Os dados obtidos revelam problemas na relação da mãe com o pediatra que
acompanha o bebê. Tendo em vista que, muitas vezes, a observação dela não é considerada como uma informação
importante para avaliar o desenvolvimento do bebê. Assim, ao analisar o relato materno, o pediatra pode postergar
uma avaliação mais atenta dos sinais de risco para o TEA. Conclui-se que o reconhecimento dos sinais possibilita a
informação aos pais e o início da estimulação antecipada, o que não significa estabelecer um diagnóstico de autismo
precipitadamente, mas um movimento singular no acompanhamento da criança.

194

8985294 - A IMPORTÂNCIA DE UMA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA GLOBAL PARA CONTRIBUIÇÃO NO DIAGNÓSTICO
DIFERENCIAL DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA VISUAL E HIPÓTESE DE TEA – UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL
Thiago Lemos de Toledo (IGT),
Francisco Bárbaro Neto (INSTITUTO MIRANDA BÁRBARO)
O presente estudo tem por finalidade mostrar a relevância de uma avaliação psicológica global para o Diagnóstico
Diferencial na compreensão de pacientes com Deficiência Visual e Hipótese Diagnóstica de TEA. As características
clínicas como as estereotipias, produto da limitação sensorial acompanhada do prejuízo nas interações sociais e de
comunicação em pessoas com Deficiência Visual assemelham-se à padrões comportamentais de crianças com TEA. Foi
possível observar que um equívoco no diagnóstico pode trazer consequências nocivas para o desenvolvimento afetivo,
psicológico, social, educacional e sócio familiar da criança com Deficiência Visual e consequentemente para o seu
prognóstico. A base epistemológica utilizada para o trabalho foi à Gestalt Terapia e o método selecionado constituiu em
um estudo de caso de uma criança de 8 anos atendida por uma instituição multiprofissional especializada em deficiência
visual, no qual foram utilizados: o instrumento da Avaliação Global (IMB), análise dos relatórios encaminhados,
atestados médicos e discussão técnica com os membros da equipe. Mediante os resultados obtidos, foi possível
identificar que os dados observados em Atenção Concentrada; Pensamento e Linguagem; Raciocínio Mecânico Espacial;
Raciocínio Concreto; Raciocínio Abstrato; Pensamento Lógico; Agressividade; Limiar de Frustração; Inteligência
Emocional; Interação Social e Familiar; Resposta à medicação; Comunicação Total; Linguagem Escrita e Processos
Perceptuais, se mostraram divergentes ao Diagnóstico do caso conforme especificado e encaminhado pelo psiquiatra
de outra instituição no qual foi avaliado. Contudo, os resultados obtidos com uso da Avaliação Psicológica Global,
mostraram-se inconclusivos para hipótese diagnóstica de TEA, divergindo assim, do parecer inicial. Para a compreensão
do caso com comorbidades foi de fundamental importância a solicitação de um Diagnóstico Diferencial por um
especialista da área que ratificou na avaliação psiquiátrica que a criança com deficiência visual não se enquadrava nos
critérios diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Torna-se de fundamental importância ressaltar na
prática clínica e institucional com pacientes com deficiência visual a compreensão e o uso de uma avaliação que priorize
a investigação global e detalhada destes pacientes em função das sérias limitações sensoriais que apresentam e, por
conseguinte, colabore para romper com os possíveis estigmas criados e favoreça, à rede de apoio, serviços mais
adequados e especializados à criança e seus familiares.
8684987 - CONHECIMENTO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Ana Flavia de Souza (URI), Josieli Piovesan (URI)
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, que se manifesta nos primeiros
anos de vida e tem como principais sintomas prejuízos qualitativos na comunicação e interação social e presença de
comportamentos estereotipados e repetitivos. Apesar de não haver cura a identificação precoce dos sinais e sintomas,
aliado ao início das intervenções, está associado a melhores resultados no que se refere ao desenvolvimento das
funções cognitivas, de linguagem e das habilidades sociais. Ao considerar que os professores de Educação Infantil estão
em contato com crianças em idade sensível ao diagnóstico, o presente estudo analisou se professoras que atuam na
Educação Infantil consideram ter conhecimento suficiente para identificar os sinais de alerta para a identificação do
TEA. Ademais, relacionou estes dados a formação e ao tempo de atuação destas professoras na Educação Infantil. Esses
dados são parciais e compreendem uma pesquisa maior que visa compreender o que os profissionais da Educação
Infantil e Atenção Básica em Saúde de um município do interior do Rio Grande do Sul entendem sobre o TEA. Trata-se
de um estudo transversal, em que foram entrevistadas 31 professoras que atuam na Educação Infantil. O tempo médio
de atuação das profissionais na Educação Infantil foi de 10 anos, variando de 1 ano a 20 anos. No que se refere a
formação sobre o TEA, 52% das participantes relatam ter recebido informações na graduação, na pós-graduação, em
cursos e/ou palestras, porém julgam este conhecimento como insuficiente para trabalhar com crianças com o
transtorno; 48% disseram não ter formação em relação ao TEA. Quanto ao conhecimento das professoras para
identificar sinais de alerta do transtorno, 78% referem não ter conhecimento suficiente ou que este é superficial; 16%
mencionam que conseguiriam identificar os sinais, porém salientam que o conhecimento não é suficiente para trabalhar
com crianças com TEA e que sentem a necessidade de maior aprofundamento do tema; 6% dizem que o conhecimento
é intermediário, que não conseguem dizer se sabem identificar ou não os sinais. Como exposto, nota-se que o
conhecimento sobre o TEA não é algo difundido na Educação Infantil, os professores salientam a necessidade de maior
formação e estudo sobre a temática para identificar sinais e auxiliar alunos com o transtorno. Ressalta-se a importância
de mais estudos e discussões sobre a temática.
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5549361 - ETIOLOGIA E PREVALÊNCIA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: E STUDO COM PROFISSIONAIS DA
ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Ana Flavia de Souza (URI), Josieli Piovesan (URI)
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, de início precoce, caracterizado por
prejuízos qualitativos no comportamento, na comunicação e interação social, variando em graus de intensidade e
severidade. Apresenta prevalência estimada de um caso a cada 59 crianças. Dado a alta prevalência do transtorno, as
incertezas quanto à etiologia e a dificuldade no diagnóstico precoce, é fundamental maior conhecimento acerca do
transtorno. O presente trabalho visa analisar o conhecimento de profissionais da Atenção Básica quanto à etiologia e
prevalência do TEA, pois estes profissionais atuam junto a crianças com idades sensíveis a manifestações dos primeiros
sinais e sintomas, sendo aliados na suspeita e identificação precoce do transtorno. Este estudo faz parte uma pesquisa
intitulada “O Transtorno do Espectro Autista na Educação Infantil e na Atenção Básica: um cenário a conhecer”,
desenvolvido com profissionais da Educação Infantil e Atenção Básica com o intuito de entender a compreensão dos
mesmos sobre o TEA. Trata-se de um estudo qualitativo, de cunho transversal, em que foram entrevistados 11
profissionais que atuam na Atenção Básica em Saúde. Na questão alusiva à etiologia, através de uma questão objetiva,
4% consideram ter causa emocional; 37% neurológica; 37% genética/hereditária; 18% ambiental; 4% outros (nutrição
envolvida). Atualmente, apesar da etiologia não ser totalmente conhecida, causas neurobiológicas e multifatoriais são
as mais aceitas. Estes dados estão em consonância ao respondido pela maioria dos participantes, indicando haver
compreensão das possíveis causas do TEA, aspecto importante especialmente por considerar que outrora as mães
foram culpabilizadas pelo transtorno. Com relação à questão alusiva à prevalência do TEA, 18% participantes
consideram que exista um caso a cada 100 pessoas; 18% um a cada 300; 18% um a cada 500; 37% consideram um a
cada 1000 ou mais; 9% diz não saber. Estudos atuais apontam o aumento de diagnóstico de TEA, sendo que a prevalência
atual é de um caso a cada 100 pessoas ou um caso a cada 59 crianças. A compreensão de que o transtorno é menos
comum pode estar relacionada ao fato de que por muito tempo essa era uma condição rara, tendo aumentado
significativamente o número de diagnóstico nas últimas décadas. Embora sejam dados parciais, os resultados
possibilitam refletir que apesar dos avanços quanto ao conhecimento do TEA ainda há necessidade de maiores
informações que possibilitem o encaminhamento o mais cedo possível e contribuam para romper com alguns estigmas
e estereótipos que circundam as pessoas com TEA.
2597934 - MEMÓRIA DE TRABALHO EM PRÉ-ESCOLARES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
Hudelson dos Passos (UFSC), Francielle Pereira de Assumpção (CESUSC),
Fernanda Rasch Czermainski (ESTACIO), Fernanda Machado Lopes (UFSC)
A memória de trabalho (MT) tem como função o armazenamento temporário e gerenciamento de informações, além
de operar mentalmente e atualizar o conteúdo. Estudos apontam que indivíduos com transtorno do espectro do
autismo (TEA) têm um maior comprometimento na MT. O objetivo desse trabalho foi avaliar MT em pré-escolares com
TEA sem deficiência intelectual associada (QI > 70). Participaram deste estudo descritivo transversal, tipo série de casos,
nove crianças com TEA entre cinco e seis anos de idade. Os testes Blocos de Corsi e Dígitos, que avaliaram MT, e o SONR, que mediu desempenho intelectual, foram aplicados em duas sessões individuais de 40 minutos. No escore geral de
inteligência, 55% das crianças (n=5) apresentou desempenho médio, acima da média ou alto. Semelhante aconteceu
com o quociente de execução, mas ao comparar estes com o quociente de raciocínio, o último apresentou maior
variabilidade e mais escores abaixo da média. Em relação à MT, o desempenho de sete das nove crianças no teste Dígitos
ordem direta (OD) foi inferior, assim como de oito participantes na ordem inversa (OI). No Blocos de Corsi OD, o
desempenho das crianças com TEA foi mais heterogêneo intragrupo. Ainda na OD, comparando com a escala normativa,
quatro dos nove casos tiveram desempenho próximo à média e apenas dois se distanciaram mais do que 1 DP da média;
nos três casos restantes, as crianças apresentaram desempenho superior à amostra de crianças neurotípicas. Na OI, a
variabilidade dos escores dos casos em relação à média normativa foi ainda maior, sendo que cinco dos nove casos ficou
entre 1 e 5 DP distantes da média e quatro das nove crianças ficaram próximas da média. Na OI intragrupo também
houve variabilidade dos escores, sendo que seis crianças mostraram desempenho abaixo da média. O desempenho das
crianças no SON-R revelou que a maior parte delas obteve melhor desempenho nas tarefas de execução do que nas
tarefas de raciocínio, indicando a preservação das capacidades visuoespaciais quando comparadas às de raciocínio
abstrato. Nas habilidades de MT, apresentaram dificuldades na retenção e reprodução de informações auditivas,
flexibilidade cognitiva e controle inibitório. Em conclusão, esta variabilidade de desempenho nas tarefas de MT parece
estar associada à heterogeneidade de manifestação dos déficits que caracterizam o TEA. Tais achados reforçam a
importância do diagnóstico e intervenção precoces, planejamento de intervenções personalizadas e focadas nas
habilidades cognitivas preservadas e disfuncionais, visto que cada criança apresenta disfunções cognitivas específicas.
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8995125 - DEVOLUÇÃO EM PESQUISA E GRUPO FOCAL COM MÃES DE JOVENS COM AUTISMO.
Emellyne Lima de Medeiros Dias Lemos (UFPB), Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
O modelo bioecológico, ao compreender os fenômenos estudados considerando a dimensão temporal e situando-os
em diferentes sistemas interconectados que se interinfluenciam, defende a relevância social e científica da devolução
dos resultados das pesquisas aos seus devidos participantes. Partindo desse modelo, destaca-se o conceito de transições
ecológicas que ocorrem, ao longo do ciclo vital, quando há uma alteração da posição da pessoa no meio ecológico em
resultado de uma mudança de papel, de ambiente, ou de ambos. Nessa direção, considerando a mudança de papeis, a
alteração do ambiente e as implicações desses nas interações ao longo do tempo, entende-se que o diagnóstico de um
membro da família com Transtorno do Espectro Autista (TEA), como uma transição ecológica, podendo haver outras a
ela relacionadas ao longo do desenvolvimento. Esse transtorno de início precoce, envolve prejuízos nas áreas
sociocomunicativa e comportamental, em diferentes graus de comprometimento trazendo implicações na vida da
pessoa acometida e daqueles que com ela convivem. Nesse sentido, este estudo descreve uma experiência de
devolução a partir da técnica de grupo focal e analisa os conteúdos que emergiram de cinco mães de jovens autistas e
de seus respectivos irmãos, residentes na cidade de João Pessoa_PB. O encontro teve duração de aproximadamente
três horas, foi gravado e registrado em diários de campo. Os dados foram transcritos, analisados e discutidos com base
na literatura, sendo apresentados a partir de categorias. Foram destacados pelas mães assuntos relacionados às
transições ecológicas como momento do diagnóstico, receio em relação à sua finitude e preparação dos irmãos e filhos
com TEA para tal momento. Também foi apontado por elas a necessidade de apoio, orientações e estratégias
relacionadas à convivência com os filhos e a potencialização da interação entre os irmãos, destacando a necessidade de
orientações na escola, principalmente quando os filhos estudam na mesma, e também a importância de procurar
terapeutas que envolvam a família no processo e orientem em relação ao convívio. Pretende-se, através da descrição
de uma experiência pouco abordada na literatura, contribuir suscitando novos estudos e práticas dirigidas a essa
população, assim como motivar pesquisadores a realizarem devolutivas com os participantes dos estudos,
principalmente a partir da técnica de grupo focal, que além de favorecer trocas entre os membros, permite a expressão
de ideias importantes para avaliação da validade ecológica do estudo.

COMUNICAÇÃO ORAL 05 - MATERNIDADE E ENCARCERAMENTO
9314776 - GESTAÇÃO E PUERPÉRIO NO CÁRCERE: AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA UNIDADE MATERNO
INFANTIL, SUSIPE/PA.
Sarah Jhennifer Barros Prestes (UFPA), Celina Magalhães (UFPA),
Thais Cristina Gurjao Lopes (UFPA), Gessica Aline dos Santos Leal (UFPA)
Embora constituam a minoria no sistema prisional, a taxa de mulheres encarceradas tem crescido exponencialmente.
A maternidade singulariza a presença das mulheres neste contexto, sendo necessários ambientes especializados para
assegurar gestantes, lactantes e seus bebês, as condições necessárias para seu bem-estar. A gravidez e a maternidade
podem potencializar as consequências do encarceramento para mulheres, tornando-as um grupo especialmente
vulnerável no sistema prisional. Este estudo tem por objetivo traçar o perfil sociodemográfico e de puerpério de
mulheres custodiadas na Unidade Materno Infantil (UMI) da SUSIPE/PA. Participaram deste estudo vinte e duas
mulheres com idade entre 19 e 43 anos, que estavam custodiadas nos períodos gestacional e puerperal na UMI. Os
dados foram coletados através de questionário e entrevista com as custodiadas. O perfil aponta que a maior parte das
mulheres era solteira, multípara, chefe de família, estava vivenciando a prisão pela primeira vez e o delito de maior
incidência foi o tráfico de drogas. Em relação à gestação, a maioria não havia planejado a gravidez, porém estavam
satisfeitas com a gestação; o número de consultas pré-natal variou entre um e nove, onde treze apresentaram
adequação ao número mínimo de consultas pré-natal e todas possuíam carteira de saúde do SUS. Os dados sobre o
parto evidenciam que a via vaginal foi a mais comum, o transporte até o hospital foi realizado em grande parte por
ambulância do sistema prisional e não houve uso de algemas em nenhum dos relatos; no entanto, foram relatados cinco
casos de violência física e psicológica durante o trabalho de parto e parto por parte dos profissionais de saúde e agentes
penitenciários. No período pós-parto as mulheres não receberam visitas de familiares uma vez que estes não foram
avisados sobre o nascimento da criança. Apesar da avaliação positiva das custodiadas quanto às condições ambientais
e de orientação de cuidados com os bebês durante o puerpério, foram verbalizadas violências com as mesmas, e ainda,
uma demora no transporte das custodiadas até a maternidade, quando estas entravam em trabalho de parto. Os dados
apontam para a necessidade de se discutir a maternidade no cárcere, ressaltando a importância de se garantir espaços
de acolhimento para essa população, e ainda, efetivar os direitos das mulheres e das crianças neste contexto.
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1595130 - A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE NO CONTEXTO PRISIONAL
Luciane Najar Smeha (Universidade Fransciscana), Nelia Maria Portugal Flores
O número de crianças e adolescentes com mães presas é crescente e vem demandando debates entre pesquisadores,
representantes públicos, organizações não governamentais (ONGs) e a sociedade em geral, com vistas ao planejamento
de ações destinados a minimizar os impactos negativos do sistema prisional, na saúde e no desenvolvimento psicológico
da criança/adolescente. O objetivo geral foi elucidar a vivência da maternidade para mulheres presas em regime
fechado. Método: a pesquisa teve um delineamento exploratório e transversal com abordagem qualitativa.
Participaram 15 mulheres presas em regime fechado. Foram realizadas 13 entrevistas semiestruturadas individuais e 3
grupos focais. A coleta de dados ocorreu em um presídio misto regional no período entre abril e julho de 2017. Os dados
foram transcritos e submetidos à análise de conteúdo proposta por Bardin. Resultados: os resultados desta pesquisa
revelam que as vivências das mães são permeadas por sentimentos de saudades dos filhos, culpa por terem errado,
vergonha diante deles pela situação prisional. As mães deste estudo mostraram ter consciência sobre os danos causados
pelo crime e, consequentemente, pela prisão delas na vida dos filhos. Constatou-se que a maternidade no sistema
prisional é dificultada, também, pela precariedade das relações interpessoais estabelecidas durante o cumprimento da
pena. Considerações finais: Este estudo constatou um cenário de duplo desamparo, mães e filhos privados de
convivência e afeto recíproco. As mães presas encontram-se carentes e fragilizadas, desprovidas de poder, voz e
autoestima para exercer a parentalidade. Soma-se a falta de convivência e o vínculo mãe-filho(a) fica ameaçado. Assim
sugere-se melhorias no ambiente prisional que propicie a assiduidade e a qualidade da interação durante as visitas e,
com isso, a manutenção e o fortalecimento do vínculo mãe-filhos, considerando a evidência de um cenário de duplo
desamparo, no qual mães e filhos estão privados de convivência e afeto recíproco. Dessa forma, afirma-se que é
imperativa a necessidade de debruçarmo-nos sobre debate em torno deste tema, pois é com a mobilização, quem sabe
provocada por pesquisas como está no âmbito acadêmico, que se chegará a união de esforços em prol de ações que
possam reduzir os danos apontados neste estudo. Para isso, salienta-se a importância da parceria entre Universidades,
Órgãos gestores da segurança pública, secretarias de saúde e educação, além da comunidade local e regional, na
construção de estratégias para minimizar a repercussão danosa da prisão de mulheres com filhos menores de idade.
2966417 - A REDE DE APOIO SOCIAL DE MULHERES EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL EM RELAÇÃO À MATERNIDADE
Marina Buriol Zampirolo (UFN), Luciane Najar Smeha (UNIFRA)
Neste estudo, são apontados os resultados parciais de uma pesquisa que teve como objetivo compreender a retomada
do papel parental por parte de mulheres mães egressas do sistema prisional após o retorno ao convívio familiar. Aqui,
serão apresentados e discutidos resultados referentes às redes de apoio social das referidas mulheres durante o período
de reclusão. Esta pesquisa, que se trata de um estudo de caso múltiplo, obteve a aprovação do Comitê de Ética em
Pesquisa da Uninfra conforme parecer nº 3.093.325 de 2018. Sua abordagem é qualitativa, com delineamento
exploratório, descritivo e transversal. A obtenção dos dados ocorreu através da realização de entrevistas
semiestruturadas com três participantes. Após, as entrevistas foram transcritas e submetidas à análise de conteúdo.
Como resultado das entrevistas, foi possível identificar que as redes sociais pessoais dessas mulheres, quando presas,
estiveram centradas, principalmente, na figura das suas mães, que passaram a ser as principais responsáveis pelo
cuidado de seus filhos nos casos estudados. Além da centralidade da figura das mães das mulheres presas no apoio
emocional e material a elas e a seus filhos, teve relevância também o apoio da equipe de servidoras do presídio à dupla
mãe-filho durante o período de reclusão. As entrevistadas afirmaram que as profissionais que compõem a equipe
técnica do presídio — advogadas, assistentes sociais e psicólogas, além de professoras — disponibilizaram apoio
emocional e oferta de serviços a elas e a seus filhos em diferentes momentos. Entretanto, apesar do apoio oferecido
pelas servidoras, quando questionadas sobre “com quem poderiam contar”, as três afirmaram que podiam contar
apenas com suas mães. Assim, identifica-se que as participantes parecem perceber de forma mais valorativa o apoio de
suas mães do que o apoio da equipe técnica da instituição prisional, provavelmente devido ao vínculo afetivo presente
na relação entre elas e ao compromisso gerado a partir dessa intimidade, assim como à história da relação, que remete
a momentos importantes de suas vidas. Os resultados aqui apresentados demonstram que a rede de apoio das mulheres
encarceradas é frágil e restrita, já que outros familiares, amigos ou companheiros não costumam ser mobilizados para
a obtenção de apoio. Demonstram, ainda, a relevância do apoio emocional e da oferta de serviços pelos profissionais
que atuam nas instituições prisionais, incluindo psicólogas, o que parece tornar a experiência do aprisionamento não
necessariamente menos dolorosa, mas mais suportável.
8853266 - DOCUMENTÁRIO “UM ABRAÇO SEM GRADES: HISTÓRIAS REAIS DE MULHERES PRESAS E SEUS FILHOS”
Luciane Najar Smeha (UNIFRA), Nelia Maria Portugal Flores
O objetivo deste trabalho é apresentar um material tecnológico em vídeo sobre a vivência da maternidade para
mulheres presas em regime fechado. Desenvolveu-se um documentário mostrando algumas experiências de mulheres
presas em relação à maternidade no contexto prisional. Nele está o relato de participantes que são mães e estão
afastadas dos seus filhos em função da condenação a uma pena em regime fechado. As participantes revelam um
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cenário de abandono, no qual elas e seus filhos são privados de convivência e afeto recíproco. Um documentário é uma
produção artística, um filme que se caracteriza, principalmente, pelo compromisso da exploração da realidade. O
documentário foi apresentado como resultado de uma dissertação do Mestrado Profissional em Saúde Materno Infantil
da Uninfra – UFN. A intenção final é chamar a atenção da sociedade e fomentar o debate sobre o tema. Considera-se a
necessidade de mobilização com vistas a ações que minimizem os efeitos iatrogênicos da prisão materna na vida dos
filhos, geralmente crianças e adolescentes, membros de famílias nas quais a mãe é a principal cuidadora e provedora.
As mães foram convidadas a falar livremente diante da seguinte questão: Como é a experiência de ser mãe de filhos na
fase da infância/adolescência e estar presa? A pergunta funcionou como um disparador para que elas falassem
livremente, conforme a necessidade de mais esclarecimentos, as perguntas necessárias para isso foram sendo
acrescentadas. Depois da obtenção de todo o material já gravado em vídeo, trabalhou-se na edição através do processo
de visionagem e decupagem. A visionagem é a fase de rever todo o material e decupagem é uma descrição detalhada
do material bruto. Após essas etapas concluídas, foi possível selecionar os áudios e as imagens que entraram no
Documentário. Após a fase edição, o documentário ficou com uma duração média de 15 minutos, o qual mostra mães
e filhos em interação durante uma visita especial. As imagens foram coletadas durante uma ação realizada pelo Projeto
Inspira em sua 5ª edição. O projeto INSPIRA conta com atividades organizadas pela Polícia Federal com o apoio da
Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), com o objetivo de aproximar as detentas dos seus filhos. Tratase de um dia especial de convivência com os filhos, com vistas a qualificar o vínculo da mãe presa e seus filhos
crianças/adolescentes. O encontro é realizado fora do ambiente prisional, no qual há uma interação de mais qualidade
com atividades lúdicas, música e intervenções em saúde.
8943761 - ENCARCERAMENTO MATERNO E A MANUTENÇÃO DOS VÍNCULOS MÃE-FILHO
Rayssa Reck Brum (UFSM), Marcela Vitale da Silva Alves (UFSM), Karina Scapin Teixeira (UFSM),
Ana Luiza Xavier Scremin (UFSM), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM)
Sabe-se que a prisão de um membro da família tem impacto em todo o sistema familiar, podendo ocasionar rupturas
ou fragilização de vínculos devido ao distanciamento físico, principalmente com os filhos, em especial, quando estes são
crianças e/ou adolescentes. Quando se trata do encarceramento de mulheres mães, é necessário ainda considerar a
preocupação acerca de quem irá cuidar dos filhos enquanto a mãe está presa, considerando que grande parte das
apenadas são as principais ou, em alguns casos, as únicas responsáveis por seus filhos. Além disso, o estigma social que
acompanha estas mães constitui uma questão importante que perpassa o aprisionamento. Nesse sentido, este estudo
buscou compreender a manutenção dos vínculos da díade mãe-filhos quando a mãe está privada de liberdade. Para
isso, realizou-se uma revisão narrativa da literatura existente sobre o tema em questão. A partir desta, encontrou-se
que o momento em que ocorre a prisão da mãe é extremamente doloroso para a díade. Dessa forma, em casos de
mulheres gestantes e/ou com filhos crianças ou adolescentes, deve-se dar prioridade a penas não privativas de
liberdade ou à prisão domiciliar. Enquanto a prisão domiciliar não for concedida, é dever da instituição penitenciária
favorecer a convivência e a manutenção dos vínculos entre a mulher e seu(s) filho(s). Entretanto, aspectos financeiros,
questões de logística como esperar durante horas na fila, faltar aula, bem como, os procedimentos de revista para o
ingresso no presídio, acabam por dificultar a ida de crianças e adolescentes à penitenciária. Além disso, o medo de que
a precariedade do ambiente carcerário impacte de forma negativa os filhos é um fator determinante para a não
visitação. Ainda assim, a literatura aponta a importância das visitas tanto para a mãe, visto que amplia suas
possibilidades de ressocialização, quanto para os filhos, como um fator de proteção para um desenvolvimento
emocional saudável. Desta forma, percebe-se a importância da rede de apoio, no sentido de possibilitar as visitações,
bem como, auxiliar as crianças e adolescentes a lidar com as dificuldades que podem surgir em decorrência do
encarceramento e ausência materna. Ainda, atenta-se para a necessidade da criação de políticas que acolham a família,
principalmente os filhos, no ambiente prisional, propiciando um ambiente mais favorável à visitação. Para além disso,
salienta-se a necessidade de políticas que ampliem o olhar sobre o encarceramento de mulheres mães, analisem caso
a caso e pensem sobre penas alternativas, priorizando o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes.
7449291 - A MUSICOTERAPIA COMO FACILITADORA DA INTERAÇÃO MÃE E BEBÊ EM CONTEXTO DE CÁRCERE
Natália Carvalho Viana de Sousa (UFPA), Gessica Aline dos Santos Leal (UFPA),
Celina Magalhães (UFPA), Daisy Medeiros de Oliveira Pereira (Universidade Federal do Pará)
A interação mãe-bebê é um dos contextos em que o desenvolvimento infantil acontece. As potencialidades do bebê
emergem à medida que é disposto a ele uma diversidade de estímulos em seu ambiente e que o mesmo participe de
atividades progressivamente mais complexas. Neste sentido, as técnicas e saberes da musicoterapia podem ser
utilizados como uma das maneiras de estimular o desenvolvimento infantil. Portanto, o objetivo deste trabalho é relatar
uma experiência de musicoterapia para mães e bebês, atendidos na Unidade Materno-Infantil da Superintendência do
Sistema Penitenciário, em Ananindeua-Pará. Participaram da atividade 13 indivíduos, constituindo cinco díades e uma
tríade. A faixa etária materna é de 20 a 41 anos, a moda para o índice de paridade é de três filhos, no grupo havia uma
primípara. Entre os bebês, a faixa etária era de dois a sete meses, sendo dois do sexo masculino e cinco do sexo feminino,
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no grupo havia gêmeos univitelinos. Este momento foi conduzido por uma musicoterapeuta e uma psicóloga que
orientavam as atividades direcionadas para o desenvolvimento motor, motricidade oral, cognição e percepção. Foram
utilizados instrumentos musicais de percussão, lenços, e violão, e canções. As díades receberam instruções de como
realizar os gestos com seus bebês, estimulando-os a imitarem, a produzirem sons orais e com instrumentos.
Primeiramente, era fornecido às mães um modelo e, a seguir, estas faziam com seus bebês. As atividades foram: cantiga
de apresentação dos bebês, apresentação dos instrumentos e sons que produziam e brincadeiras acompanhadas por
cantigas (Cadê a mamãe? Cadê o bebê?). As mães receberam informações sobre o objetivo da atividade e o que se
pretende estimular com tais ações, afim de que possam reproduzi-las como brincadeiras em outros momentos do
cotidiano. Houve o engajamento de todas as mães e seus bebês, indicando que é uma atividade com boa aceitação
pelas internas atendidas naquele período. Os bebês engajaram-se nas atividades, segurando instrumentos, sacudindoos, realizando contato visual com a musicoterapeuta e suas mães. Atividades como estas podem ser um dos
instrumentos para criar um clima favorável à interação mãe-bebê, vinculação afetiva, bem como a estimulação precoce,
sobretudo em contextos peculiares como o do cárcere.

COMUNICAÇÃO ORAL 06 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADOLESCENTES
6434134 - O PROCESSO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PELA ÓTICA DA FAMÍLIA
Juliana Oliveira dos Santos (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Monalisa Pereira Furtado (UFPA),
Agnes de Maria Júnior da Silva (UFPA)
O seio familiar configura-se como um importante contexto relacional para o desenvolvimento da criança. Quando esta
é afastada desse contexto através da medida de acolhimento institucional, as normativas legais denotam a prioridade
do retorno da criança para sua família. O estudo objetivou analisar as percepções de familiares de crianças acerca do
processo de acolhimento que vivenciam. A pesquisa apresenta um delineamento qualitativo. Participaram sete
familiares de crianças acolhidas em uma instituição que atende a faixa etária de zero a seis anos de ambos os sexos
presente na capital paraense. Fez-se uso de um questionário para caracterização da família e um roteiro de entrevista
semiestruturada. Realizou-se o preenchimento da caracterização das famílias, por meio dos prontuários das crianças
que contém informações de sua situação familiar e a aplicação da entrevista com os familiares. Os dados coletados
foram analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados evidenciaram que: 1) o perfil das
participantes foi majoritariamente do sexo feminino, na faixa etária entre 20 e 69 anos que exerciam o papel de mãe
ou avó; 2) o serviço de acolhimento foi visto pelas familiares como um “bem” que é feito a eles e um alerta para que
cuidem de suas crianças; 3) O procedimento adotado antes da criança chegar na instituição foi caracterizado pelo
sentimento de angústia e dificuldade na comunicação e no acesso à informação sobre o local para onde ficaram as
crianças; 4) A relação com a equipe técnica foi destacada como positiva e uma fonte de apoio e esclarecimento, no
entanto, o contato com outros profissionais da instituição (como os educadores) ainda mostra-se frágil; 5) O espaço
físico é tido como confortável, porém os familiares conhecem apenas uma parte da instituição; 6) Os sentimentos
emergidos durante o processo evidenciam o sofrimento e a angústia dos familiares frente ao afastamento de suas
crianças. Os dados evidenciam a relevância de se compreender a visão dos familiares acerca do processo de acolhimento
que vivenciam para repensar e fomentar estratégias que venham a auxiliar na diminuição do sofrimento e da angústia
delas nesse processo bem como para favorecer a comunicação da família com os atores do sistema da garantia de
direitos.
8213968 - A VISITA FAMILIAR EM UMA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO: A ÓTICA DA EQUIPE TÉCNICA.
Juliana Oliveira dos Santos (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Agnes de Maria Júnior da Silva (UFPA),
Monalisa Pereira Furtado (UFPA)
A atuação dos profissionais da equipe técnica de uma instituição de acolhimento desempenha função substancial na
viabilização de visitas familiares às crianças, uma vez que estes podem auxiliar no fortalecimento dos vínculos bem como
podem observar os limites, as possibilidades e as potencialidades de cada família atendida. Em vista dessa relevância, o
presente estudo objetivou conhecer e analisar as percepções dos técnicos de uma instituição de acolhimento acerca
das visitas familiares. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, onde participaram nove profissionais técnicos de
uma instituição de acolhimento infantil da região metropolitana de Belém. Utilizou-se como instrumento um
questionário para caracterização da equipe técnica e uma entrevista semiestruturada. Os dados coletados foram
analisados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin. Realizou-se o preenchimento da caracterização com os técnicos
e a aplicação da entrevista. Os resultados da caracterização evidenciaram que: 1) os profissionais são majoritariamente
do sexo feminino, na faixa etária acima de 36 anos; 2) possuem capacitação dentro da temática de trabalho realizada e
experiência conforme o tempo de atuação no serviço; 3) compõe a equipe da instituição uma coordenadora, duas
assistentes sociais, psicóloga, pedagoga, terapeuta ocupacional, enfermeira e nutricionista. Os resultados das
entrevistas demonstraram que: 4) a visitação é percebida como um momento de aproximação dos vínculos entre a
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família e a criança, bem como é um direito legal a ser garantido a eles; 5) A visitação tem como ponto positivo a
oportunidade de ser utilizada como um instrumental da atuação do profissional para realizar o acompanhamento de
cada família; 6) O ponto negativo é destacado como a dificuldade de manter a privacidade do encontro, por conta do
espaço; 7) O monitoramento parcial da visitação pelos técnicos é percebida como necessária para acompanhar os casos
atendidos na instituição, porém frisam a importância de respeitar a privacidade da visita. Os dados reforçam a
importância da intervenção multidisciplinar da equipe técnica, de modo que esta atue como promotora do
desenvolvimento de um encontro benéfico a todos os envolvidos. Reforça-se a construção e aplicação de mais estudos
que viabilizem o debate da visitação no presente contexto.
9627553 - ATIVIDADES DE DANÇA PARA ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: DESAFIOS
E POSSIBILIDADES
Patricia de Sousa Pereira (UFOPA), Samara Tavares Silva (UFOPA),
Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA)
Este trabalho apresenta a experiência de um projeto de aulas de dança proporcionadas a adolescentes
institucionalmente acolhidos, no período de 30 outubro de 2018 a 22 de fevereiro de 2019, em Santarém – PA. Objetivou
relatar as possibilidades e desafios presentes nessa atividade extensionista, vinculada ao programa de extensão Saúde,
Ambiente e Qualidade de Vida na Amazônia, da Universidade Federal do Oeste do Pará. O projeto foi desenvolvido em
duas etapas: A primeira etapa constou de capacitações teóricas mediante um grupo de estudos sobre dança, realizado
em parceria com a Universidade Estadual da região e uma oficina de dança criativa, ministrada por uma docente da
mesma Universidade Estadual. Na etapa dois foram iniciadas as atividades de dança com os adolescentes residentes na
instituição de acolhimento municipal. O Planejamento das aulas de dança, inicialmente foram embasados no estilo de
Dança Criativa, porém as atividades levavam em consideração as predileções dos participantes, sem desconsiderar a
proposta do projeto, em ampliar as possibilidades corporais em diversas experiências com a dança. Para a coleta de
dados, optou- se, sobretudo, pelo Diário de campo e as observações da pesquisadora. Foram realizadas 20 atividades
de dança, entremeadas por outras atividades, como a assistência de filmes sobre dança e passeios a alguns locais da
cidade. Em se tratando dos desafios, o principal deles diz respeito à rotatividade do público-alvo: a casa de acolhimento
é um local transitório, logo, foi constante a entrada e saída de adolescentes do projeto em questão, o que demandava
sempre mudanças no planejamento das atividades, de maneiras a incluir novos participantes. Outro desafio foi o estilo
de dança proposto, dança criativa, que não agradou aos participantes, visto que ao final da primeira aula, os mesmos
se mostraram frustrados, provavelmente por significarem o termo dança como sinônimo de danças coreografadas.
Assim, optou-se por atender a demanda dos participantes e inserir algumas danças dessa natureza. Como possibilidades
identificou-se que danças como funk e variação de danças urbanas foram os mais agradáveis para esse público. Podese observar que houve: diminuição da vergonha, desenvoltura corporal, habilidades rítmicas, aceitar, sugerir e realizar
as atividades. A dança pode ser uma ferramenta auxiliadora no desenvolvimento humano, desde que a forma de se dar
aulas seja adaptada para o contexto dos participantes. É necessário também, propor experiências novas e levá-los a
conhecer outros contextos. Assim, a arte do dançar se efetivará na vida dos participantes, ampliando suas visões e suas
possibilidades.
8611610 - EXPECTATIVAS DE FUTURO DE ADOLESCENTES FRENTE AO DESLIGAMENTO DO ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL: CONTRIBUIÇÕES DO SUPORTE SOCIAL, PRONTIDÃO PARA A SAÍDA E SATISFAÇÃO COM A VIDA.
Luciana Cassarino-Perez (FATEB), Lívia Maria Bedin Tomasi (UFRGS),
Jorge Castellá Sarriera (UFRGS)
Este estudo teve como objetivo geral construir um perfil discriminante para compreender altas e baixas expectativas de
futuro em adolescentes brasileiros próximos ao desligamento por motivo de maioridade. Os participantes foram 190
adolescentes entre 14 e 18 anos (M=15.92, DP=1.00), sendo 44,2% meninas e 55,8% meninos, que viviam em
instituições de acolhimento em três capitais brasileiras. Eles responderam a um instrumento composto pelas seguintes
escalas: Perceived Life Chances; Social Support Appraisals; Personal Well-Being Index – School Children; Student Life
Satisfaction Scale e Readiness to Leave Care. A partir dos resultados da escala de expectativa de futuro, dividiu-se a
amostra em três grupos, incluindo-se na análise discriminante apenas os 40% com escores mais baixos (G1; n=70) e os
40% com escores mais altos (G2; n=82). A função encontrada explicou 100% da variabilidade entre G1 e G2, com uma
correlação canônica moderada de 0,650 e classificação correta de 80,9% dos casos. As variáveis que mais diferenciaram
os dois grupos foram: suporte social; bem-estar subjetivo; preparação para a saída do acolhimento e participação em
atividades de inserção laboral. Todas as variáveis discriminaram os grupos no sentido daqueles com maiores
expectativas de futuro, a não ser pela participação no Programa Jovem Aprendiz, única a discriminar no sentido dos
adolescentes com menores expectativas. Os resultados evidenciam que a vinculação com adultos de referência e pares,
o bem-estar subjetivo e apoio instrumental antes da saída do acolhimento exercem importante influência nos planos e
conquistas futuras dos adolescentes que transitam entre o acolhimento institucional e a vida adulta. Por outro lado,
revelam que os programas brasileiros de inserção laboral e preparação dos adolescentes acolhidos para o mercado de
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trabalho não cumprem sua função de favorecer a expectativas e os planos de futuro. A partir deste estudo podem ser
levantadas importantes contribuições para futuras pesquisas e intervenções na área, dentre as quais: (1) que o ponto
de partida para favorecer o futuro de adolescentes em transição reside na sua motivação em reverter a situação de
vulnerabilidade e (re)construir lares e vínculos afetivos; (2) que programas voltados aos adolescentes brasileiros
acolhidos devem deixar de considera-lo como usuário de serviços e oferecer-lhe a posição de protagonista de sua
própria vida e planos de futuro; e (3) que cabe à rede de atendimento, além de oferecer apoio instrumental, investir no
acompanhamento e dinamização dos vínculos e relações do jovem com a comunidade.
1999184 - CONSTRUINDO UM NOVO FIM: UMA PROPOSTA PARA ADOLESCENTES QUE ESTÃO SAINDO DO
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM RAZÃO DA MAIORIDADE.
Daniela Porto Giacomelli (UFSM)
Compreende-se a adolescência como um período perpassado por transformações, bem como uma transição da infância
para a adultez; ademais, identifica-se a adolescência como plural, pois esta fase do desenvolvimento é também um
fenômeno cultural e interferido pelo contexto socioeconômico. Assim, sendo uma importante fase para a inserção na
vida adulta, é necessário atentar-se para questões que promovam o desenvolvimento da autonomia de quaisquer
adolescentes, em especial, para adolescentes que vivenciam contextos de vulnerabilidade social, mais especificamente,
adolescentes em situação de Acolhimento Institucional, que estão saindo da instituição em razão da maioridade legal.
O Acolhimento Institucional é uma política de proteção direcionada a crianças e adolescentes em situação de ameaça
ou violação de direitos, caracterizada como uma medida excepcional e provisória de afastamento do convívio familiar.
Entretanto, verificam-se casos de institucionalização prolongada, em que crianças e adolescentes não reinseridos em
suas famílias de origem, família ampliada ou família substituta, permanecem na instituição até a maioridade. Nestes
casos, cabe à equipe técnica do acolhimento trabalhar a autonomia e o desligamento gradativo desses jovens,
preparando-os para deixar a instituição. Entretanto, percebe-se que isso não é suficiente, principalmente ao considerar
as diversas demandas das instituições. Neste sentido, objetiva-se trazer à discussão, com um relato de experiência, um
projeto de extensão chamado “Construindo um novo fim”, que está sendo realizado na UFSM, cuja proposta visa
atender adolescentes prestes a atingir a maioridade, em instituições de Acolhimento da cidade de Santa Maria - RS. Este
projeto pretende estabelecer parcerias com pessoas e instituições que auxiliem os adolescentes nessa nova etapa e,
para isso, será promovido um evento que tem o intuito de sensibilizar a população e as entidades municipais sobre o
assunto, contribuindo com a construção desta rede de apoio. O projeto prevê, também, a realização de um Plano de
Acompanhamento Individual (PAIN) para um dos adolescentes abrigados em 2019, objetivando avaliar a elaboração e
implementação desta proposta. Este PAIN será realizado conjuntamente ao adolescente, com intuito de identificar seus
interesses e habilidades, trabalhando aspectos como trabalho, moradia, finanças e identidade. Apesar de haverem
jovens que chegam à maioridade dentro das instituições de acolhimento no Brasil, existem algumas deficiências quanto
às políticas voltadas para este público. Assim, entende-se ser necessário mais investimento nessa área, para que estes
adolescentes possam entrar na vida adulta enquanto cidadãos tendo seus direitos básicos garantidos, assegurando o
preparo para uma vida digna e autônoma no ambiente social.
7893175 - BEM-ESTAR SUBJETIVO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM
SANTARÉM, PARÁ
Maria José Carvalho da Conceição Marinho (UFOPA), Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA),
Patricia de Sousa Pereira (UFOPA), Samara Tavares Silva (UFOPA)
O bem-estar subjetivo é definido como a auto avaliação cognitiva e afetiva que cada pessoa faz da própria vida. Estão
incluídas nessa avaliação as reações emocionais a situações e aspectos cognitivos relativos à satisfação com a vida.
Vários esforços têm sido realizados por pesquisadores de diferentes países, no ensejo de compreender quais fatores
contribuem para o bem-estar subjetivo, tendo sido realizadas pesquisas com adultos e mais recentemente com
adolescentes e crianças. Nesse sentido o trabalho teve como finalidade averiguar quais domínios interferem no bemestar de adolescentes em situação de acolhimento institucional. Os participantes da pesquisa foram 6 adolescentes
moradores de uma casa de acolhimento em Santarém-PA, na faixa etária de 12 e 15 anos, sendo 50% do sexo feminino
e 50% do sexo masculino. Quanto à escolaridade, todos estavam cursando o Ensino Fundamental II. Para a coleta de
dados foram utilizados dois instrumentos: Escala de satisfação de vida global e Escala multidimensional de satisfação
de vida, ambos validados anteriormente para a faixa etária pesquisada. Os dados foram analisados através do software
PSPP e Excel. A escala de satisfação global infantil é uma medida que indica o nível de bem-estar subjetivo de crianças
e adolescentes. O resultado geral para o grupo pesquisado foi uma média de 4,02, indicando um bom nível de bemestar. Os resultados por participante foram: A1( M=5), A2( =3,71), A4(M=2,85), A6(M=3,57), A10( M=5). Quanto aos
resultados da Escala Multidimensional de satisfação de Vida para crianças, são apresentadas as médias por domínios:
Escola (M=3,84), Self: (M=3,44), Amizade (M=3,37), Família (M=3,28), Self comparado: (M= 3,03) e Não violência
(M=2,81). Percebeu-se que o domínio Escola foi o que apresentou maior média, indicando a importância desse
ambiente para o bem-estar dos adolescentes. A segunda maior média referiu-se ao domínio Self, relacionado a
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características positivas como autoestima, bom humor, capacidade de demonstrar afeto. O terceiro maior domínio foi
Amizade, indicando a influência dos laços afetivos para a manutenção do bem-estar subjetivo. Os dois domínios com
menores médias foram o Self comparado, relativo a comportamentos de comparação com os pares e Não-violência,
que possui itens relacionados a comportamentos agressivos. Os resultados contribuem para uma melhor compreensão
de quais fatores interferem no bem-estar subjetivo dos adolescentes moradores de instituições de acolhimento, o que
auxilia na adoção de medidas que propiciem que esses elementos estejam mais presentes no quotidiano das instituições
de acolhimento.
9869450 - O DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO CONTEXTO DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO.
Caroline Boaventura Czelusniak (UFSC), Katia Gonçalves dos Santos (UNIDAVI), Girlane Mayara Péres (UFSC),
Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (UFSC)
Este estudo apresenta uma revisão integrativa da produção científica nacional e internacional sobre o acolhimento
institucional de crianças e adolescentes em contextos de casas abrigo. Foram acessadas publicações indexadas nas bases
de dados Scielo, BVS Psi, PsycInfo e Social Service Abstract entre os anos de 2007 e 2018. A busca inicial nas bases de
dados resultou em 99 estudos. Após a leitura dos títulos e resumos de cada pesquisa, 80 artigos foram excluídos, sob a
justificativa de não atenderem aos critérios de inclusão. Os 19 artigos selecionados foram exportados para o Software
organizador de referências Zotero. Destas publicações, um (01) artigo apresentou-se de modo repetido em mais de uma
base indexadora e oito (08) foram excluídos após a leitura na íntegra. Dessa maneira, a amostra final consistiu-se em
nove (9) publicações que atendiam a todos os critérios de inclusão estabelecidos: a) artigos empíricos publicados entre
janeiro de 2009 e dezembro de 2018; b) pesquisas realizadas no contexto brasileiro; c) pesquisas com foco na prática e
intervenção profissional dentro de instituições de acolhimento de crianças e adolescentes. Os critérios de exclusão
foram: a) estudos em formato de dissertações, teses, livros e/ou capítulos de livro; e b) pesquisas que não tratassem
sobre a temática da pesquisa. Dentre os artigos selecionados, observou-se a utilização da abordagem qualitativa em
maior escala, uma vez que dos nove artigos, sete utilizaram apenas esse tipo de delineamento, sendo que os outros
dois utilizaram abordagem mista (quantitativa e qualitativa). Os resultados mostraram que o contexto de acolhimento
institucional está situado sob uma dinâmica de funcionamento que integra: a) espaço físico; b) crenças, valores e
padrões comportamentais dos profissionais e c) interações destes com as crianças. Os artigos salientaram a importância
de refletir sobre a qualidade dos vínculos afetivos e das interações estabelecidas no contexto institucional, pois estas
influenciam o desenvolvimento emocional, social e cognitivo da criança. As dificuldades na prática profissional no
contexto institucional relacionam-se a sobrecarga de trabalho e a priorização dos cuidados físicos, o que pode
potencializar condutas desfavoráveis ao desenvolvimento infantil. Conclui-se que o desenvolvimento infantil no
contexto das instituições de acolhimento é um fenômeno complexo, atravessado por diversos elementos que se afetam
entre si na trama institucional. Nesse sentido, advoga-se por espaços de capacitação e cuidado aos profissionais a fim
de favorecer interações afetivas que potencializem a qualidade de vida e promovam um desenvolvimento integral a
todos envolvidos.

COMUNICAÇÃO ORAL 07 – INVESTIGAÇÕES EM PSICOLOGIA DA SAÚDE
3911454 - A CLASSE HOSPITALAR NA VISÃO DE ADOLESCENTES COM CÂNCER
Fernanda Nardino (UFSM), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM), Carolina Fernandes de Castro (UFSM),
Lisiane dos Santos Welter (UFSM), Cristine Gabrielle da Costa dos Reis (UFSC), Natielle Lopes Borges (UFSM),
Alberto Manuel Quintana (UFSM)
A adolescência caracteriza-se por ser uma fase do desenvolvimento humano onde o sujeito passa por diversas
transformações, a partir da ocorrência de mudanças tanto físicas, quanto psíquicas e sociais. Tais mudanças se
acentuam ainda mais diante da confirmação de um diagnóstico como o câncer, pois o tratamento envolve
hospitalizações frequentes e limitações físicas em virtude dos cuidados necessários, fazendo com que, muitas vezes, os
adolescentes precisem se ausentar da escola e das atividades escolares. Como alternativa, surgem as classes
hospitalares, as quais ofertam atendimento pedagógico-educacional aos alunos-pacientes que estão impossibilitados
de frequentar as aulas em razão do tratamento da saúde. Dessa forma, o presente trabalho objetiva compreender a
visão de adolescentes com câncer em fase de tratamento acerca da classe hospitalar. Para isso, utilizou-se o método
clínico-qualitativo, sendo realizadas nove entrevistas semidirigidas com adolescentes em fase de tratamento
oncológico, internados em um Hospital Universitário do interior do Rio Grande do Sul. Os dados coletados foram
analisados através da Análise de Conteúdo e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
instituição responsável com CAAE: 51967215.1.0000.5346. Os resultados indicam que a classe hospitalar ofertada pelo
centro de tratamento investigado é vista como um não lugar para os sujeitos pesquisados, pois possui um enfoque ao
público infantil. A maioria dos alunos-pacientes que compartilha o local são crianças, fazendo com que os adolescentes
não compreendam o espaço apresentado como um espaço para si. Ademais, a classe hospitalar é vivenciada de forma
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diferente do ensino que tinham na escola, o qual era percebido como um meio facilitador do aprendizado. Nesse
tocante, salienta-se que as práticas priorizam o aspecto lúdico, o qual pode ser significativo para as crianças internadas,
porém, insuficiente para atender às necessidades dos adolescentes, quanto aos objetivos da escolarização e
socialização. Assim, é importante que o ensino pensado para o adolescente seja diferente do que é destinado às
crianças. A classe hospitalar deve ser repensada, tornando-se adequada às necessidades próprias da adolescência e
demandas escolares dos adolescentes. Com isso, sugere-se que os profissionais da área da saúde e da educação devem
aprofundar seus conhecimentos sobre a relação entre escola e hospital, lançando um olhar diferenciado para esses
sujeitos e para a situação peculiar que estão vivenciando, no que diz respeito aos aspectos escolares e subjetivos. Desse
modo, uma assistência de qualidade pode proporcionar melhor aproveitamento das classes hospitalares e maior bemestar ao adolescente no seu tratamento/hospitalização.
6123929 – EXPERIÊNCIA DE MONITORIA NO AMBULATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE DOENÇAS INFLAMATÓRIAS
INTESTINAIS: CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO ACADÊMICA
Gabrielle Fernandes Fronza (UNIVALI), Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center)
Introdução: As duas principais categorias incluídas no termo Doença Inflamatória Intestinal (DII) são a Doença de Crohn
(DC), e a Retocolite Ulcerativa (RCU). Ambas são definidas por uma inflamação crônica do trato gastrointestinal,
alternando entre fases de remissão dos sintomas e fases de atividade, incluindo manifestações extraintestinais
musculoesqueléticas dermatológicas, oftalmológicas e metabólicas. As DII são consideradas multifatoriais, com
componentes biológicos, nutricionais e psicológicos. Se caracterizam como um problema de saúde pública devido à
progressão de novos casos em nível mundial. Frente a esta realidade, em 2011 foi criado o Ambulatório Interdisciplinar
de DII na Unidade de Saúde da Família e Comunidade da UNIVALI, com o objetivo de integrar ensino-serviço na
assistência multidisciplinar e interdisciplinar aos pacientes com DII, funcionalmente integrados ao SUS, sob o paradigma
biopsicossocial. Objetivo: Relatar as experiências nas atividades de monitoria e extensão no Ambulatório Interdisciplinar
de DII, a metodologia aplicada e seus resultados. Metodologia: Por se constituir um ambulatório interdisciplinar, os
atendimentos são realizados na modalidade interconsulta, agregando profissionais e acadêmicos de medicina, nutrição
e psicologia. A interconsulta constitui-se como uma tecnologia leve no cuidado à saúde, facilitadora e potencializadora
da integralidade do trabalho nos serviços de saúde. Considerada como uma atividade interdisciplinar, possibilita que os
atendimentos sejam operacionalizados a partir do estudo de caso, tendo como objetivo a adesão ao tratamento integral
para remissão sustentada dos sintomas. Resultados: As atividades realizadas pela monitora de psicologia consistem na
participação das interconsultas e estudos de caso; realização de psicodiagnóstico interventivo, utilizando-se da
entrevista motivacional; e orientações psicoeducativas para manejo das demandas psicológicas dos pacientes. Também
participa das atividades de educação em saúde em reuniões da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de
Crohn, e em campanhas relacionadas à conscientização sobre o cuidado à saúde como o Maio Roxo. Conclusão: Por
meio das atividades desenvolvidas, evidenciou-se que a prática baseada no modelo biopsicossocial traz resultados
positivos tanto para o paciente, quanto para a equipe, com uma perspectiva de co-responsabilidade no plano
terapêutico e um olhar para diversas dimensões do cuidado em saúde. A atividade de monitoria mostrou-se relevante
para a escolha profissional da monitora, possibilitando uma formação crítica e reflexiva, auxiliando no desenvolvimento
de competências necessárias em contextos de saúde, como a capacidade de comunicação, trabalho em equipe,
proatividade e assertividade. Sugere-se que mais relatos como este sejam produzidos, em especial, mensurando o
impacto das atividades de monitoria na trajetória acadêmica dos alunos em seus respectivos cursos.
5744970 - DOENÇA RENAL CRÔNICA (DRC) E COGNIÇÃO NO ENVELHECIMENTO
Iris Miyake Okumura (UFPR), Thais Malucelli Amatneeks (UNIBRASIL),
Debora Berger Schmidt (UFPR), Luiza Helena Raittz Cavallet (Fundacao Pro Renal),
Jéssica Caroline dos Santos (USP)
Objetivos: O objetivo do presente estudo foi analisar o desempenho cognitivo dos pacientes com doença renal crônica
(DRC) de diferentes faixas-etárias. Método: Amostra foi composta por 207 participantes, com idade média de
54,64±15,34 anos. Os dados foram coletados através de um questionário de dados sociodemográficos e o instrumento
de rastreio cognitivo Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Para análise dos dados os pacientes foram separados em
5 subgrupos de acordo com a faixa etária: 18 a 39 anos (n = 33), 40 a 49 anos (n = 44), 50 a 59 anos (n = 55); 60 a 69
anos (n = 44) e 70 anos ou mais (n = 31). Resultados: Os escores referentes às tarefas do MoCA apresentam decréscimo
ao longo da divisão das faixas de idade, assim como o escore total. Na análise de variância, foram encontradas diferenças
significativas com relação ao escore geral, função visuoespacial/executiva, nomeação, atenção, evocação tardia e
orientação (p < 0,05). A análise Pos-Hoc evidenciou diferenças significativas no desempenho do MoCA no grupo de
maiores de 70 anos (p < 0,002). Os efeitos mais significativos são observados em relação à função
visuoespacial/executiva do grupo mais velho com relação aos demais, excluindo-se o grupo de 60 a 69 anos que se
diferenciou apenas do grupo de até 39 anos, assim também ocorrendo com relação ao escore geral. A idade
demonstrou-se preditora de desempenho no domínio visuoespacial/executivo e de orientação. Discussão: Aplicações
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do MoCA em diferentes faixas etárias evidenciaram rebaixamento cognitivo progressivo conforme aumento da idade
também em indivíduos com envelhecimento normal. Entretanto os escores obtidos pelos pacientes com DRC em
hemodiálise iniciam abaixo da linha esperada para a progressão do comprometimento cognitivo. Evidenciando que até
mesmo o grupo mais jovem já apresenta desempenhos prejudicados nas funções cognitivas. Patologias de base para o
desenvolvimento da DRC e alguns fatores inerentes à doença modificam a estrutura cerebral, associando maior numero
de lesões e maior atrofia. Pacientes em hemodiálise também sofrem prejuízos adicionais devido à instabilidade
hemodinâmica. Conclusão: Os resultados obtidos quando comparados à literatura indicam um agravamento das perdas
cognitivas dos pacientes com DRC em tratamento de hemodiálise quando comparado a mesma faixa etária sem
patologias. Para os profissionais de saúde essas informações auxiliam no aprimoramento de suas estratégias de
orientação e intervenção em função da adesão terapêutica e qualidade de vida do paciente com DRC.
3218147 - ADOECIMENTO E FIM DE VIDA: SITUAÇÕES DE DEPENDÊNCIA E ALTERAÇÕES NA DINÂMICA FAMILIAR
Mikaela Aline Bade München (UFSM), Carolina Schmitt Colomé (UFSM), Fernanda Nardino (UFSM),
Mariana Gonçalves Rossi (UFSM), Amanda Valério Espíndola (Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra),
Alberto Manuel Quintana (UFSM)
O Brasil tem passado por um processo de transição epidemiológica em que as doenças crônico-degenerativas têm
substituído as infectocontagiosas em termos de incidência e prevalência. Tal cenário suscita diversas mudanças ao
sujeito adoecido e também à família. O presente estudo se propõe a compreender, a partir da ótica dos doentes, quais
alterações ocorrem na dinâmica familiar nas situações de terminalidade devido a doenças crônico-degenerativas. Para
tanto, realizou-se uma investigação clínico-qualitativa, de cunho exploratório e descritivo, que teve como instrumento
de coleta entrevistas semidirigidas. Os participantes foram cinco pacientes em processo de fim de vida recebendo
cuidados paliativos exclusivos e em acompanhamento pela equipe de Serviço de Atenção Domiciliar de um hospital no
interior do Rio Grande do Sul. Os resultados foram analisados através da análise de conteúdo temática e agrupados em
categorias, tendo-se optado, no presente trabalho, por um recorte da categoria “relações de dependência e perda de
autonomia no fim de vida”. Aponta-se que o presente estudo seguiu os princípios éticos regidos pela Resolução
510/2016, do Conselho Nacional de Saúde, e passou por aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
universidade à qual está vinculado, através do CAAE 63065216.9.0000.5346. Doenças crônico-degenerativas
caracterizam-se por um longo processo de adoecimento, podendo ser marcado por limitações à vida dos doentes. Nesse
sentido, pode ocorrer o comprometimento do desempenho de atividades que eram, até então, consideradas simples,
colocando o sujeito frente à situação de dependência e necessidade da presença de alguém que possa auxiliá-lo: “Só de
tá doente já é uma mudança, né. Não poder fazer as minhas coisas [...] depender tudo dos outros, eu que nunca fui
dependente né. Agora tem que ser né. Preciso”. Com isso, os papéis que os sujeitos desempenhavam na família acabam
se modificando: “Não tenho medo de morar sozinha [...], é que agora não posso ficar sozinha [...] Por causa dos
remédios, né. Uma que eu esqueço, né. E ela [neta] se lembra tudo[...]. Passei uma procuração já pra ela, né. Porque eu
não posso tá indo em banco e coisa, né”. Conclui-se que o desenvolvimento de uma doença crônico-degenerativa impõe
situações de dependência ao sujeito adoecido, acarretando mudanças na dinâmica familiar. Nesse sentido, levando em
conta tais modificações, coloca-se a importância de dirigir um olhar de cuidado a essas famílias, além de incentivar a
comunicação honesta entre a díade família-paciente, viabilizando a preservação da autonomia do paciente e o
estabelecimento de relações mais harmoniosas.
7483910 – O LUTO FAMILIAR FRENTE A PERDA DE UM FILHO
Luísa da Rosa Olesiak (UFSM), Helena Dias Bornhorst (UFSM), Leonardo Soares Trentin (UFSM),
Fernanda Nardino (UFSM)
Nas relações contemporâneas, reflexões e espaços de compartilhamento social acerca do sofrimento de uma perda são
subjugados ao mínimo, acarretando, muitas vezes, a não validação dos sentimentos do enlutado e a imposição de um
luto solitário. No contexto singular da perda de um ente, como em decorrência do adoecimento e morte de um filho
criança, uma profunda dor atinge os familiares, especialmente por lhes representar um acontecimento absurdo,
necessitando lidar com essa ruptura e reformular um sentido para as suas vidas e suas identidades. Diante disso, o
presente trabalho consiste na apresentação de um projeto de pesquisa que visa compreender o luto dos familiares que
perderam um filho criança, bem como entender a reestruturação da sua dinâmica. Para isso, será realizada uma
pesquisa clinico-qualitativa, consistindo como estratégia metodológica um estudo de caso múltiplo de caráter
longitudinal. Sendo o sistema familiar composto de um complexo de organizações e práticas, todos os seus membros
podem ser profundamente abalados e transformados devido a pressões externas e internas, como por meio da perda
e do enlutamento de cada integrante, demandando que o sistema se modifique com o intuito de assegurar a
continuidade e o equilíbrio psicossocial de seus componentes. Na difícil ausência da criança, é essencial que os familiares
reestruturem uma nova realidade sem a mesma, o que solicita a desconstrução de muitos desejos e expectativas
vinculados ao processo de desenvolvimento e crescimento do familiar perdido e, ainda, demanda a construção de
recursos psíquicos frente a uma dor inenarrável que aflige o enlutado em todas as esferas da sua vida. Ademais, torna-
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se necessário arcar com o mundo externo, mediante as exigências dos afazeres e vínculos com os demais familiares e
filhos, exigindo-se, de algum modo, uma “sobrevivência” frente às angústias da morte. A elaboração do processo de
luto demanda que os familiares encontrem espaços e momentos para se reestruturarem e significarem tal ruptura
psíquica. Portanto, um olhar que acompanhe a vivência dos membros familiares no pós-morte, torna-se de suma
relevância para a promoção de referências para os profissionais de saúde que trabalham com esses indivíduos, bem
como para a comunidade que acompanha os sujeitos e o seu luto.
2975963 - SISTEMAS DE CUIDADO DE MÃES E BABÁS NA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA
Isabela Cristina Martins Gonçalves Sena (PUC-RIO)
A família contemporânea pode apresentar características que demarcam sua singularidade na sociedade: diminuição
do número de filhos, interesse na qualidade das relações e valorização da intimidade entre seus membros, figura
paterna mais presente; o amor pode estar fundamentado no cultivo da individualidade e do bem-estar pessoal. As mais
diferentes composições familiares podem conviver na contemporaneidade, reforçando o argumento que a família é
uma instituição dinâmica que ultrapassa tempos e gerações. Contudo, ainda parece pertinente à mulher, abarcar o
cuidado com a família, além dos afazeres da casa. Aliado ao papel de cuidadora, o profissional precisa conciliar
diferentes atribuições e responsabilidades. A chegada de uma criança no ambiente familiar pode promover uma série
de ajustes a fim de proporcionar um meio seguro e favorável ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, a figura da babá
poderá servir como suporte para que essas condições aconteçam, compartilhando as práticas de cuidados infantis com
a figura materna. Acredita-se, ainda, que as crenças parentais e os cuidados infantis norteiam a vida da criança. Tais
crenças podem ser transmitidas desde as primeiras relações familiares, orientando as práticas de cuidados com a
criança, e são influenciadas pelo contexto familiar e cultural em que os parceiros envolvidos estão inseridos. A proposta
do estudo foi investigar as crenças e práticas de cuidados infantis desempenhados pela dupla mãe/babá. Participaram
30 duplas de mães/babás, com filhos de 0 a 3 anos de idade, de diferentes arranjos familiares: nuclear, recasada e
monoparental. O estudo realizado foi de cunho descritivo e exploratório, utilizando as cinco imagens dos sistemas de
cuidados parentais para avaliação dos sistemas parentais e uma entrevista semiestruturada, a fim de levantar dados da
dinâmica realizada com as crianças e aspectos sociodemográficos dos cuidadores. Nesse sentido, verificou-se que
práticas de cuidados realizadas pelas mães tendem a valorizar mais o contato corporal e visual com o bebê, o que difere
das práticas de cuidados realizadas pelas babás. Além disso, notou-se que as crenças parentais podem ser influenciadas
pelo nível escolar e sociodemográfico das participantes. Por fim, o trabalho apresenta relevância porque tanto no Brasil,
quanto em outros países, a pesquisa relacionada a práticas de cuidados com crianças não encontra vasta publicação de
artigos, principalmente quando a proposta correlaciona a díade mães\babás e o estudo do impacto dessas práticas no
desenvolvimento infantil.

COMUNICAÇÃO ORAL 08 - TECNOLOGIAS E DESENVOLVIMENTO
1555790 - REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA SOBRE ASPECTOS SAUDÁVEIS DO USO DE JOGOS E DE INTERNET
Renata de Castro Schindel (UFCSPA), Júlia Pereira Carpes (UFCSPA), Lisiê Pitaluga Vieira (UFCSPA),
Janaina Thais Barbosa Pacheco (UFCSPA)
Utilizar internet para acessar redes sociais ou jogos eletrônicos está no cotidiano dos adolescentes. Por isso, tem-se
estudado o tema nesta população. Esta revisão integrativa objetivou investigar artigos científicos que abordassem o uso
da internet e/ou dos jogos eletrônicos como fator protetivo, em pelo menos uma variável, para os adolescentes,
descrevendo: anos de publicação, delineamentos dos estudos, variáveis consideradas. Foram pesquisadas as bases:
Pubmed, Scopus, Bireme, PsychInfo, Scielo, de 2007 a 2017. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão e
realizado cross-reference, a amostra resultou em 46 artigos. Os resultados encontrados mostram que anos em que
houve mais publicações foram 2014 e 2015, a maior parte dos estudos não explicitou seu delineamento; a maior
quantidade de artigos é norte-americano. Os efeitos protetivos acerca do uso de jogos e internet são: substituir
comportamento sedentário; oferecer maior percepção de esforço do que caminhar; favorizar envolvimento em
esportes face-a-face; demandar exercício vascular semelhante à bicicleta estacionária; prevenir doenças sexualmente
transmissíveis através da informação; melhorar a imagem corporal, competência social e aptidão aeróbica; melhorar
funções executivas; melhorar atenção; desenvolver empatia; melhorar resolução de problemas; diminuir conflito entre
irmãos e melhorar desempenho acadêmico. O crescente interesse em estudar tecnologias pode estar associado a sua
inserção no cotidiano. A maioria dos resultados está relacionada a melhoras em características físicas. O exercício
aeróbico, proporcionado pelo jogo de videogame ativo, está relacionado com o aumento da autoestima e da
autoconfiança e a diminuição da ansiedade, podendo ser estes fatores que favorecem o envolvimento em esportes
face-a-face. O anonimato proporcionado pela internet favorece a busca por informações em sexualidade, bem como
proteção de doenças. Os estudos brasileiros estão, em sua maioria, associados aos malefícios do uso das tecnologias. A
melhora no desempenho acadêmico pode ser explicada pela melhora na concentração, proporcionado pelos jogos.
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Sugere-se que estudos futuros sigam investigando fatores de proteção e uso de internet e/ou jogos eletrônicos para os
adolescentes. É imprescindível que pesquisas nacionais contribuam com o conhecimento na área.
7339941 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES FAMILIARES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
DE LITERATURA
Gabriela Beatris Garzella (URI), Angélica Paula Neumann (URI), Jacqueline Raquel Bianchi Enricone (URI),
Luiz Henrique de Souza (URI), Isabella Lise Perin (URI)
As tecnologias têm avançado rapidamente, proporcionando mudanças em diferentes contextos da sociedade. As
tecnologias da informação e comunicação (TICs) podem ser definidas como instrumentos relacionados à capacidade de
sintetizar e transmitir informações. O acesso a esses mecanismos pode ocorrer através dos mais variados dispositivos,
como smartphones, tablets, computadores ou notebooks, videogames e televisões, e seu uso pode oferecer tanto
benefícios quanto riscos. É fato que o uso das TICs faz parte da vida cotidiana dos indivíduos e acaba por se estender
também à rotina familiar, podendo causar transformações em seu funcionamento. Sendo assim, é essencial que o
fenômeno tecnológico e suas implicações na interação familiar sejam estudados. A presente pesquisa se desenvolveu
com o objetivo de compreender quais são as relações entre o uso das TICs e os relacionamentos familiares. Para tanto,
foi realizada uma revisão sistemática da literatura. A metodologia seguiu os moldes do método PRISMA. Foram
escolhidas as bases de dados PsycINFO, EBSCO e BVSPsi e definidas as palavras-chave electronic media, technology use,
electronic games e internet use, combinadas aos termos family e children para nortear a busca pelos artigos. Após a
procura pelos artigos nas bases de dados, efetuou-se seleção dos registros, inicialmente pela leitura dos títulos dos
artigos resultantes, depois, pela leitura dos resumos dos artigos selecionados na fase anterior e, por fim, pela leitura
dos artigos completos. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados no período de 2008 a 2018, revisados por
pares, publicados nos idiomas português, inglês e espanhol, empíricos e que disponibilizassem o texto completo, além
de discutir a relação entre tecnologia e relacionamento familiar, envolvendo crianças de 10 a 12 anos. Artigos de revisão
de literatura e artigos envolvendo outras faixas etárias foram excluídos. Ao final deste processo, resultaram 10 artigos.
A partir da análise dos dados textuais, foram elaborados quatro eixos temáticos que discutem as relações entre o uso
das TICs e os relacionamentos familiares: 1) estatísticas socioeconômicas relacionadas ao uso das TICs; 2) tempo e
frequência de uso das TICs; 3) formas de uso das TICs; e 4) relações entre família e as TICs. Pode-se concluir que o uso
das TICs tem uma influência direta na dinâmica familiar, estando presente no cotidiano das famílias através das mais
variadas formas de uso, além de gerar implicações nos modos de regulação e regramento parentais e na comunicação
familiar.
4272986 –INFLUÊNCIAS DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CONJUGALIDADE
Adriana Paula Tedesco Lorini (URI), Angélica Paula Neumann (URI)
O uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) faz parte da vida conjugal das pessoas. Em tempos em que
ocorrem cada vez mais avanços tecnológicos, torna-se relevante investigar a influência que o seu uso gera na vida a
dois. Desta forma, o objetivo do presente estudo foi investigar a influência das TIC’s na vida conjugal. Foi realizada uma
pesquisa qualitativa com seis casais, com idades entre 18 e 40 anos. Foi realizada uma entrevista semiestruturada
individual com cada cônjuge, que investigou o uso das tecnologias e a interferência na vida conjugal e no lazer do casal.
Após a coleta de dados, os mesmos foram analisados por meio de Análise Temática, que resultou em dois grandes
temas. O primeiro versa sobre o uso que as pessoas fazem das tecnologias em seu cotidiano pessoal, o qual é avaliado
como eminentemente positivo pelos participantes. O segundo grande tema discorre sobre as influências das TIC’s na
relação conjugal. Este aspecto foi mais controverso. Para alguns, as tecnologias favorecem a comunicação entre os
membros do casal. Grande parte dos participantes, porém, refere ficar incomodado(a) com o tempo despendido pelo(a)
parceiro(a) com as TIC’s e/ou pelo uso das TICs feito pelo mesmo. Alguns conflitos foram relatados nesse sentido. Em
geral, nota-se que os casais possuem regras implícitas sobre o manejo das tecnologias. Encontrou-se também que a
escolaridade e o tipo de trabalho dos entrevistados interferem no modo de avaliar o uso das tecnologias. Aqueles com
mais escolaridade e com trabalhos mais intelectualizados são mais compreensivos no que diz respeito ao uso das TIC’s
pelos(as) parceiros(as), justificando que a interferência na vida a dois se dá devido ao trabalho. Nota-se, também, a falta
de percepção dos participantes quanto ao período elevado de tempo em que usam as tecnologias quando estão junto
com os(as) companheiros(as). Conclui-se que as TIC’s podem favorecer tanto maior comunicação quanto maior
afastamento entre os membros do casal. Há pouca literatura nacional sobre esse tema, que possui grande relevância
para o cotidiano da vida a dois por permear a rotina diária das pessoas.
7448430 - A INFÂNCIA NO YOUTUBE: UMA PERSPECTIVA PARTICIPATIVA DAS PRÁTICAS DE CRIANÇAS EM
PLATAFORMA DE VÍDEOS ONLINE
Ana Luísa Fidalgo Ribeiro (UFBA), Lia da Rocha Lordelo (UFRB)
Lançado em 2005, o YouTube se estabeleceu como um importante integrante da indústria do entretenimento e
emblema da cultura participativa. O envolvimento das crianças no YouTube é bastante significativo, como autores ou
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audiência. Tendo em vista a palpitante presença do YouTube no cotidiano das crianças, que ocupam esta plataforma
através de diversas ações e fundando um lugar próprio para si, esse se torna um importante campo a ser explorado
para uma compreensão mais íntegra das infâncias vigentes e dos contextos de desenvolvimento contemporâneos. Os
enunciados produzidos por adultos em relação ao uso das tecnologias digitais focalizam as suas ameaças latentes, sem
uma compreensão ampla do fenômeno e deixando de lado o saber dos próprios sujeitos, as crianças. Essa ideia da
criança assujeitada ao maquinário tecnológico acompanha os discursos científicos hegemônicos, que desconsideram
sua competência e agência social. Assim, o objetivo dessa pesquisa é conhecer as práticas de produção e consumo de
conteúdo no YouTube por crianças de 7 a 12 anos, através da perspectiva das próprias crianças, compreendendo suas
percepções sobre essas práticas e as apropriações particulares do uso dessa plataforma pelas culturas infantis. Trata-se
de uma investigação participativa, escolha ética que corrobora com a defesa da produção de conhecimento sobre a
criança a partir da parceria com as próprias crianças. Como referencial teórico de base, utiliza-se a sociologia da infância,
a partir de autores como Sarmento e Corsaro. Os participantes são 40 crianças, com idade entre 7 e 12 anos, 20
estudantes de uma escola particular e 20 de uma escola pública de Salvador. Além disso, inclui-se a participação de uma
criança investigadora, 10 anos, selecionada por conveniência a partir da familiaridade com a plataforma e interesse na
proposta. A coleta de dados foi feita através de questionário elaborado pela pesquisadora em parceria com a criança
investigadora, com questões abertas e fechadas. Os questionários foram aplicados por meio de tablet e
individualmente, com o acompanhamento da pesquisadora. Os resultados parciais da pesquisa ainda em curso apontam
para a produção de vídeos como uma importante atividade lúdica para os participantes, sem necessariamente estar
ligado à sua publicação. O interesse pela plataforma é comum entre as crianças investigadas, mas o acesso e a
participação efetiva variam de forma significativa em relação à escola pública e a privada. A criança investigadora
possibilitou melhor adequação do instrumento e reflexão mais apropriada dos resultados, evitando uma perspectiva
adultocêntrica sobre o fenômeno estudado.
7545690 – PROCESSOS DE SIGNIFICAÇÃO DE SI E DO MUNDO A PARTIR DA INTERAÇÃO DAS CRIANÇAS COM
WEBCELEBRIDADE
Silvana Maria Grisi Sarno (UFBA)
As mídias digitais têm sido consideradas como portadoras de novas propriedades e dinâmicas de pertencimento social.
Considerando suas características de ubiquidade, rapidez de conexão, interatividade e cultura participativa, imprimem
valores comportamentais, constituindo, portanto, uma importante influência na construção da concepção de infância
na sociedade contemporânea. No contexto das redes sociais digitais, com a dinâmica própria dos espaços virtuais,
surgem as webcelebridades, pessoas comuns que se tornam conhecidas a partir da internet e que se tornam alvos de
interesse e de apreço por inúmeros seguidores, cujas narrativas estão inseridas em um contexto histórico cultural e
socioeconômico. Na análise das webcelebridades, seu poder de “afetação” não deve ser entendido como dom singular,
mas, traços e valores construídos em sintonia com o que uma determinada sociedade, em um determinado momento,
valoriza. Nesse sentido, a presente pesquisa procura descrever e analisar as dinâmicas semióticas por meio das quais as
crianças elaboram significações sobre si e sobre o mundo a partir das interações com as webcelebridades. Para tanto,
está fundamentada em alguns pressupostos teóricos conceituais da Psicologia Cultural Semiótica. Para o entendimento
da especificidade da cultura infantil, serviram de embasamento os estudos da Sociologia da Infância. A pesquisa consiste
em um estudo exploratório qualitativo de casos múltiplos, assumindo uma perspectiva desenvolvimental, com oito
crianças de idades entre 9 e 12 anos, que têm acesso ao conteúdo das mídias digitais, interagem com webcelebridades,
e se mostraram disponíveis para participar voluntariamente da pesquisa. Como estratégia de investigação optou-se pela
observação participante, e entrevistas semiestruturadas para esclarecimentos de aspectos que não emergiram ou não
foram compreendidos na observação. Os dados produzidos foram transcritos na íntegra, e estão sendo organizados e
analisados à luz dos pressupostos teóricos da psicologia cultural semiótica. Do ponto de vista acadêmico, esta pesquisa
se justifica na medida em que tem potencial para contribuir com o preenchimento de algumas lacunas verificadas na
literatura em Psicologia sobre a relação das crianças com as mídias digitais e, em particular, com as webcelebridades.
Quanto ao seu caráter social, esta pesquisa pretende analisar os processos implicados na construção da subjetividade
durante um período desenvolvimental infantil específico, podendo propiciar subsídios para a compreensão de
reguladores promotores do desenvolvimento humano em situações de interação social digital.
5729670 – IMPACTOS DA TECNOLOGIA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Angélica Maria da Silva Matos (CUMA), Isadora Pantoja da Cruz (FAMAZ), Bianca Reis Fonseca (UFPA)
A tecnologia tem uma grande influência no desenvolvimento infantil, causando enormes impactos, tanto positivo
quanto negativo. Quando se fala em tecnologia, muitos objetos eletrônicos vêm em mente. Na infância as lembranças
que nos remetem são brinquedos eletrônicos, tabletes, celulares e computadores, considerando que as crianças
utilizam para jogar, já que as brincadeiras de pular corda, esconde-esconde, amarelinha, não fazem mais parte do seu
dia a dia. Porém, quais as consequências da utilização excessiva destes aparelhos no desenvolvimento da criança? É
diante desta realidade que o presente trabalho objetiva discutir quais os impactos da tecnologia no desenvolvimento
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infantil, a partir de uma revisão da literatura contendo artigos publicados nos últimos cinco anos. Na época atual, a
tecnologia é o eixo das relações sociais e está presente em praticamente todas as nossas atividades diárias. As crianças
antes de entrar na escola já sabem manusear um celular, um computador, um tablete e encontrar jogos, vídeos para
sua diversão ou até mesmo sabem escrever seu nome no computador, mas podem apresentar dificuldades em escrever
manualmente, o que se torna um obstáculo para aprendizagem. Quanto mais cedo a criança for apresentada aos
aparelhos eletrônicos mais dependente ela será, refletindo na sua saúde, como os problemas de visão precoce e o
sedentarismo. Na socialização, pois as crianças substituem as brincadeiras e conversas com colegas, pelos jogos
eletrônicos gerando a ausência da realidade e vivendo um isolamento. Há reflexos também no desenvolvimento
psicológico, haja visto, que muitos pais fornecem o uso de eletrônicos para suas crianças como forma de distração e as
consequências são o empobrecimento imaginário e a repetição de frases feitas utilizadas nos desenhos, o que pode
influenciar na formação da personalidade do sujeito. Ainda que exista as consequências negativas do uso da tecnologia,
é importante ressaltar também sua grande contribuição no mundo atual. A tecnologia pode ser um grande aliado no
ensino das crianças tendo um leque de oportunidades para desenvolver seus potenciais, como o interesse por outras
línguas, desenvolver raciocínio logico, desperta a curiosidade para descobrir o mundo, dentre outros. Dessa forma,
podemos observar quão grande são os impactos positivos e negativos na criança e o quanto isso pode trazer
consequências na vida adulta, por isso é necessário que seus cuidadores estejam atentos e estabeleçam limites para
que o uso dos aparelhos eletrônicos não se torne excessivo, repercutindo de forma negativa no seu desenvolvimento.
4342925 - USO DE JOGO EDUCATIVO EM TABLET NA ALFABETIZAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Jéssica Castro Nogueira (SME)
As novas tecnologias estão presentes em diversos espaços e cada vez mais entra nas salas de aula com intuito de auxiliar
no processo educativo. Há diversas discussões sobre o uso dos tablets e smartphones feitos pelas crianças e como pode
interferir em seu desenvolvimento, assim como os benefícios que podem agregar na aprendizagem das mesmas. Este
trabalho tem como objetivo relatar a experiência do uso de um jogo educativo em sala de aula para auxiliar no processo
de alfabetização. Durante o ano de 2018, participei de uma pesquisa realizada por uma empresa de desenvolvimento
de jogos educativos com minhas duas turmas do 1º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal do Rio de
Janeiro, com 52 alunos no total. Durante 4 meses, cada aluno recebeu um tablet que era disponibilizado diariamente
por 20 minutos. Eles acessavam o jogo previamente instalado no qual havia diversas fases e desafios relacionados ao
alfabeto, a leitura e a escrita. Cada criança tinha seu próprio perfil, com seu nome e foto, e de acordo com seu progresso
novas fases eram liberadas. O acompanhamento das crianças foi feito buscando sanar suas dúvidas não apenas
tecnológicas, mas também a compreensão do que era exigido de forma que refletissem sobre o som e a escrita. Ao final
do ano pude observar qualitativamente o progresso das crianças no processo da alfabetização, relacionando ao
interesse deles no jogo junto à frequência escolar. De forma geral, as crianças demonstraram alto interesse pelo jogo.
Aquelas que estavam em um nível de alfabetização mais avançado eram as que mais avançaram no jogo. Já as que
possuíam mais dificuldade associado a uma baixa frequência escolar demonstraram menor interesse. Foi possível notar
que diversas crianças que tinham grande interesse pelo jogo e ainda estavam em um nível de alfabetização silábico
evoluíram e fizeram grandes avanços, tanto na leitura quanto na escrita. É importante apontar que havia uma
metodologia que guiava esse jogo, utilizando frases e textos frequentes em cartilhas. O uso do jogo educativo foi um
instrumento lúdico que auxiliou no processo de alfabetização, contudo é importante salientar que foi apenas um dos
diversos instrumentos utilizados no decorrer do ano.

COMUNICAÇÃO ORAL 09 – EDUCAÇÃO
4369297 - RELATOS DE ABUSO: O QUE FAZER QUANDO SE ABRE O DIÁLOGO SOBRE VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA
ESCOLA?
Luciana Dantas de Paula (UnB), Angela Maria Cristina Uchoa de Abreu Branco (UnB)
O presente trabalho trata-se de um relato de pesquisa, a partir de um recorte da dissertação de mestrado da primeira
autora, orientada pela segunda autora. A pesquisa adotou a perspectiva da Psicologia Cultural, que considera o papel
fundamental da cultura no desenvolvimento humano, e seu objetivo foi identificar e analisar conceitos, práticas
culturais e práticas pedagógicas relacionadas com a desconstrução de preconceitos com base no projeto X
implementado em uma escola pública de Ensino Fundamental II do DF. Para tanto, foram realizadas um total de 58
horas de observação, seis entrevistas individuais semi-estruturadas com gestores e professores da escola, e um grupo
focal com uma turma de 9º ano, sendo os dados analisados qualitativamente. No presente recorte deste trabalho,
verificamos as dificuldades dos educadores em lidar com as denúncias de situações de abuso feitos por estudantes,
após o estudo e a abertura para o diálogo sobre a Lei Maria da Penha. Professores e gestores relataram que, ao levarem
a cartilha da Lei e possibilitarem a discussão sobre violência doméstica em sala de aula, surgiu uma séria demanda:
algumas alunas se reconheceram em situações de violência e compartilharam isso com os adultos. A partir do relato
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dos participantes e das observações notamos que todos eles consideraram importantíssimo dar prosseguimento às
denúncias. Eles ressaltaram a parceria e o apoio da gestão ao acionar os órgãos competentes, mas relataram uma
dificuldade em saber os limites da sua atuação enquanto educadores, pois a angústia e preocupação, muitas vezes, os
deixavam confusos sobre como proceder em relação às alunas e à turma. É preciso reconhecer que os educadores nem
sempre têm o devido preparo para lidar com questões difíceis, como as relacionadas às violências decorrentes do
sexismo e da desigualdade de gênero. Uma professora colocou que, quando a escola abre a possibilidade de conversar
sobre a violência de gênero, ela cria um problema difícil, pois dá abertura para que denúncias venham à tona. Estas
demandas, porém, já existiam, e a partir do olhar atento que o projeto X proporcionou, elas deixaram de ser silenciadas
e invisíveis. O silêncio não contribui para proteção e cuidado dos alunos e alunas, por isso é importante preparar os
professores, em seus processos de formação universitária e continuada, para lidar com essas situações, desenvolvendo
competências e estratégias adequadas no sentido de contribuir para a promoção do respeito, cuidado e segurança dos
estudantes.
4577930 - O USO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DE NATIVOS DIGITAIS: UM ESTUDO DO ESTADO DA ARTE
Indianara Sehaparini (FSG), Tatiele Jacques Bossi (FSG)
O objetivo do presente estudo foi explorar a produção científica sobre o uso das tecnologias por docentes na educação
de nativos digitais, em teses e dissertações brasileiras. A busca foi realizada na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações,
sem limite de data, utilizando apenas o descritor “nativos digitais”. Foram encontradas 34 teses e 151 dissertações, das
quais o resumo foi lido a fim de se determinar a adequação para a pesquisa. Para este estudo, considerou-se para análise
final 39 documentos (3 teses e 36 dissertações), que atenderam o critério de inclusão: ser estudo sobre as práticas de
docentes para o ensino de nativos digitais. Os resultados apontaram que os estudos analisados tiveram, em sua maioria,
a participação dos alunos e dos docentes com o objetivo de avaliar a eficácia do uso da tecnologia no ambiente escolar.
Já outros estudos acessaram apenas os docentes a fim de compreender a percepção destes sobre o uso da tecnologia
para promover a educação. Os estudos apontaram, ainda, que a escola é um contexto importante no desenvolvimento
dos sujeitos, de modo que entender como este ambiente tem lidado com o ensino de nativos digitais é necessário. A
diferença entre as gerações de alunos e professores, em muitos casos, pareceu causar maior sobrecarga de demandas
aos docentes. Isso ocorreu, dentre outros motivos, devido a não habituação destes profissionais com os recursos
tecnológicos, assim como a falta de capacitação para inovar as didáticas de ensino. Em contrapartida, todos os estudos
analisados expuseram a importância e a eficácia da utilização da tecnologia para a construção da aprendizagem dos
nativos digitais. Alguns estudos ainda destacaram que a aprendizagem dos alunos se tornou mais autônoma quando
estes utilizaram a tecnologia como um recurso educativo. Foi possível, ainda, compreender que atualmente não há uma
idade limite para o uso de tecnologia dentro dos ambientes de ensino. Conclui-se que o presente estudo proporcionou
um conhecimento inicial sobre a produção científica nacional relativa ao uso das tecnologias por docentes na educação
de nativos digitais. Por ser um tema atual, a discussão sobre como é desenvolvido o ensino desta geração afeta tanto
os profissionais de educação, quanto os alunos. São necessários avanços nas pesquisas, em especial na área da
psicologia, para a compreensão dos processos psicológicos afetados nesse modelo de educação. Assim como a discussão
sobre a preparação dos professores para lidarem com os aspectos negativos da tecnologia que os alunos acessam.
6634435 - EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESSOA: UMA ABORDAGEM DA PSICOLOGIA DA ARTE
Juliana Moreira Telles (UnB)
As situações ensino-aprendizagem no Brasil tem estado marcadas pelos participantes pouco se saberem sujeitos da
própria história, realizarem atividades com pouca ou nenhuma satisfação, descoladas de objetivos significativos, e
ausentes da consciência de si e da consciência acerca da própria situação no mundo. Pode-se, entretanto, abrir lacunas
nesta perspectiva por meio de uma práxis que apoie o desenvolvimento da pessoa e a participação crítica na realidade.
Esse estudo se embasa na perspectiva da psicologia histórico-cultural de base marxista e na potência de escuta e
mediação da psicologia para, na interação com recursos estruturados a partir da perspectiva da psicologia da arte,
propor uma práxis produtora de subjetividade crítica em contextos de ensino e aprendizagem. A subjetivação mediada
pelos recursos da experiência estética pode favorecer uma educação com qualidade na formação da pessoa: criadora
de espaços para apropriação dos significados e sentidos que cada um confere ou não à realidade, construindo maiores
possibilidades de autonomia e emancipação. Os processos de apreciação e expressão artísticas, integrados à escuta da
psicologia, podem abrir espaços de desenvolvimento pessoal e de crítica da realidade em interação dialética com os
processos de ensino e aprendizagem. A escuta psicológica a partir do campo da psicologia da arte guarda a potência de
promover espaços interativos para que no movimento de ver e se deixar ver, construam-se lacunas no processo
educativo tradicional, onde não há espaço ao saber de si no mundo de que fazemos parte. Essas lacunas podem permitir
uma práxis educativa que abre espaços para que o universal produzido pela humanidade torne-se singular e sejam
conformados espaços para que as pessoas participem de forma crítica e transformadora do contexto de que fazem
parte.
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1668226 - O QUE PENSAM ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL SOBRE A VIOLÊNCIA ESCOLAR?
Simone Chabudee Pylro (UVV), Claudia Broetto Rossetti (UFES), Arthur Moura Bussolotti (UVV),
Carla Brunetti Lambert (UFES), Michelle de Souza Gonçalves Trindade (UVV)
A violência é um fenômeno complexo e multifacetado, presente em toda a história da humanidade. Todas as pessoas
podem ser afetadas, direta ou indiretamente, por situações de violência nos diversos contextos sociais e em diferentes
etapas do ciclo vital. Dentre os possíveis espaços de manifestação da violência, encontra-se a escola. Pesquisas apontam
a violência escolar como um fator que dificulta o processo ensino-aprendizagem e as relações sociais, comprometendo,
portanto, o desenvolvimento. Para compreender as questões relacionadas à violência praticada ou sofrida no contexto
escolar, o indivíduo constrói representações simbólicas dessas vivências. Considerando os estudos de Piaget,
compreende-se que a representação constitui a forma como o indivíduo concebe sua realidade a partir de sua ação
sobre o mundo e suas interações com o outro. Essas construções influenciarão os juízos e ações futuras de cada um.
Dessa forma, este estudo teve por objetivo investigar as representações sobre violência escolar de estudantes da
Educação Infantil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada com 25 alunos, de ambos os sexos, matriculados na
Educação Infantil de duas escolas da rede pública do Espírito Santo (ES). Como instrumento de coleta de dados, utilizouse um roteiro de entrevista, acompanhado de pequenas histórias e cartões ilustrativos, com cenas que reportavam à
diferentes tipos e naturezas de agressão em contexto escolar. A entrevista foi organizada de modo a levantar, junto ao
participante, o que este concebe como violência; se a mesma já foi praticada, presenciada ou sofrida por ele, em
contexto escolar; e como ele se sentiu. As entrevistas foram realizadas, individualmente, na própria escola em que o
participante estudava, e conduzidas a partir do Método Clínico piagetiano. Os resultados indicaram a presença de
práticas violentas no cotidiano escolar dos estudantes participantes (especialmente, as de natureza física e psicológica),
o que vai ao encontro de estudos na área de desenvolvimento, que indicam que os padrões de agressão já se
estabelecem na primeira etapa de escolarização. As situações de violências reportadas pelos participantes foram,
principalmente, na condição de vítima. O instrumento se mostrou interessante para o levantamento proposto e
acredita-se que os resultados possam contribuir para com a ampliação de discussões voltadas para ações preventivas,
e à promoção da cultura da paz, no contexto escolar; tendo em vista que a escola se configura como uma instituição
responsável pela socialização dos indivíduos e pela promoção de construção de conhecimentos que potencializam os
processos de desenvolvimento e constituição do sujeito.
Apoio financeiro: FAPES.
5317843 - ESCOLA, FAMÍLIA E PSICOLOGIA: DIFERENTES SENTIDOS DA VIOLÊNCIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Soraya Sousa Gomes Teles Da Silva (Puc-Campinas), Raquel Souza Lobo Guzzo (Puc-Campinas)
O contexto de violência apresenta risco ao desenvolvimento da criança e do adolescente, impactando a forma de
pensar, de sentir e de agir. Este trabalho visa conhecer o que professores de escola pública de ensino fundamental e as
famílias dos estudantes entendem sobre violência. Como fontes de informações utilizaram-se: questionário com os
professores e entrevistas com as famílias. Esses instrumentos possibilitaram compreender os sentidos e significados
dado a violência, por meio das perguntas: 1) “o que é violência? ”; 2) “você já viveu e o que sentiu em uma situação de
violência? ”; 3) “quais ações de encaminhamentos nesta situação de violência? ”. Os resultados foram analisados pela
metodologia construtiva-interpretativa buscando-se entender o processo de tomada de consciência por três
dimensões: pensar, sentir e agir. As famílias apresentaram a violência apontando os tipos de manifestação, perpassando
a própria história de vida, apresentando uma (re)produção ideologicamente naturalizada. A escola percebeu a violência
como ação direcionada ao outro, instrumentalizada e tipificada. Diante disso, pela perspectiva da psicologia crítica
percebemos uma desarticulação dos sentidos atribuídos à violência, entre a escola e a família, desfavorecendo o
processo de desenvolvimento integral da criança e adolescente e a tomada de consciência, por ser a escola e a família
os principais agentes do contexto de desenvolvimento das crianças e adolescentes. Assim, uma psicologia
comprometida em seu caráter ético-político, inserida na escola, pode colaborar com esses agentes do desenvolvimento,
em planejamentos preventivos de enfrentamento à violência, por meio de ações como: a) levantar a presença de
indicadores de risco para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, junto às famílias, descontruindo a
naturalização da violência; b) planejar ações com os professores para conhecer as famílias, caracterizando os aspectos
sociais e psicológicos; c) conhecer as crianças e os jovens e suas condições de vida, para entender seus processos de
desenvolvimento; d) instigar espaços de discussão entre escola e famílias para compreensão do desenvolvimento da
criança e adolescentes; e) participar das atividades da escola para desenvolver vínculo e entender a sua dinâmica.
Entendemos que a psicologia, contribuindo para processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança, proporciona
um elo entre as relações escolares e familiares. Em virtude disso, pontuamos a defesa da psicologia como parte da
equipe técnica da escola, contribuindo nos espaços de discussão sobre o desenvolvimento humano e auxiliando na
investigação da realidade concreta do contexto escolar e seu entorno.
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2896672 - HIPOGAMIA ENTRE PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER,
PANTANAL NORTE DE MT
André Luís Ribeiro Lacerda (UFMT)
Numerosos estudos em sociologia e psicologia têm documentado que traços adquiridos, a escolaridade em particular,
são marcadores cada vez mais importantes de status social, bem como critério de seleção de parceiros ao passo que as
funções dos traços atribuídos como raça, etnia e origem religiosa têm enfraquecido. Pesquisas sobre o casamento por
troca de status nos EUA tem investigado a troca de status socioeconômico (SES) por status racial. No Brasil, o
crescimento do número de mulheres que são chefes de família constitui um bom desafio para a teoria do casamento
por troca de status na medida em que sugere um possível aumento dos casamentos hipogâmicos, ou seja, casamentos
em que a esposa tem posição superior ao marido em relação a algum atributo valorizado socialmente. O objetivo desse
trabalho foi investigar a profissão de professora do ensino fundamental como um possível exemplo empírico de
crescimento das mulheres chefes de família e de hipogamia. A hipótese fundamental defende que os casamentos dessas
professoras devem expressar hipogamia por escolaridade e por status socioeconômico. Em uma população de 24
escolas de ensino básico do município de Santo Antônio do Leverger, MT, investigou-se 14 escolas. A maioria das escolas
municipais estão presentes na zona rural e tem apenas um (a) ou dois professores (s). De uma população de 50
professoras, 24 receberam questionários auto-administrados, entregues nas escolas. Da amostra de 24 professoras
(n=24), 18 casamentos foram considerados hipogâmicos, desses, 8 casamentos caracterizaram hipogamia por idade,
outros 8, hipogamia por escolaridade e 2, hipogamia por status socioeconômico. Dos 18 casamentos hipôgamicos, 17
foram hipogâmicos apenas em seu início, 14 do início até hoje e outros 14, só hoje. A hipogamia por escolaridade parece
presente conforme sugere a hipótese fundamental, mas, a maior presença da hipogamia por idade em detrimento da
hipogamia por status socioeconômico sugere que, para as professoras do ensino fundamental, a troca de seu status
econômico por outro mais alto não parece ser atraente provavelmente porque tem baixo prestígio e nas comunidades
pobres em que elas vivem não existem parceiros com status econômico mais alto disponíveis. Novas investigações
poderão averiguar esse argumento.
5928460 - DESENVOLVIMENTO INFANTIL E INDICAÇÕES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: CONCEPÇÕES
EM DISPUTAS
Melissa Daiane Hans Sasson (UNIVILLE), Rosânia Campos (UNIVILLE)
Na conjuntura atual, na área da Educação, é observável a entrada de outros sujeitos, externos ao Estado, na proposição
e elaboração de políticas para infância e para Educação Infantil. Dentre esses novos sujeitos, ocupa posição destacada
a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal (FMCSV), instituição privada que tem atuado tanto na formação de legisladores,
como tem subsidiado programas em nível de municípios e estados. A própria Fundação define sua função como sendo
“desenvolver a criança para desenvolver a sociedade”. Para tanto, a Fundação define algumas prioridades dentre suas
áreas de atuação, entre essas, “fortalecer as funções dos pais e dos adultos responsáveis pelas crianças e melhorar a
qualidade da Educação Infantil no nosso país”. Ao considerar esses aspectos, esse trabalho, que deriva de uma pesquisa,
objetiva analisar a concepção ou as concepções de desenvolvimento infantil que a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal
(FMCSV) utiliza para subsidiar suas propostas e programas. Para esse trabalho, de modo específico, analisamos o
documento intitulado “Fundamentos do desenvolvimento infantil: da gestação aos 3 anos”, da coleção “Fundamentos
para a Primeira Infância”, utilizando como metodologia de análise, as indicações da Análise Crítica do Discurso de
Fairclough (2008), e tendo como referencial teórico a perspectiva histórico-cultural do desenvolvimento humano. A
escolha desse documento decorre do fato de que, segundo a FMCSV, é um documento com objetivo de subsidiar
profissionais que trabalham com crianças de zero a três anos de idade. Importante ainda observar que, na Educação
Infantil, concepções de desenvolvimento acabam sendo norteadores de currículos e de práticas educativas. Seguindo
esses pressupostos, as análises desenvolvidas denotam que a ênfase observada no documento é de desenvolvimento
humano linear, pautado em etapas, e decorrente das maturações neurais. E, embora destaque a importância dos
“estímulos” do ambiente, as análises evidenciam que a perspectiva de ambiente não é a mesma da defendida na obra
de Vygostsky. Ainda que pese as pesquisas atuais referentes à plasticidade cerebral e sua relação com ambiente, a
perspectiva presente na psicologia histórico-cultural entende o ambiente não como um parâmetro absoluto, como algo
que determina o desenvolvimento da criança, modo díspar do apresentado no documento. Além desse fato, as análises
indicam a defesa do investimento no desenvolvimento e na educação das crianças pequenas via perspectiva da Teoria
do Capital Humano.
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COMUNICAÇÃO ORAL 10 – COMPORTAMENTO EXTERNALIZANTE, INTERNALIZANTE E FAMÍLIA
6495729 - PRÁTICAS EDUCATIVAS E COMPORTAMENTOS PARENTAIS EM FAMÍLIAS COM FILHOS/AS PRÉ-ESCOLARES
QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO EXTERNALIZANTES.
Luísa Fochesato Dall'Agnol (PUCRS), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS), Marcela Bortolini (UNISC)
presente trabalho teve como objetivo investigar as práticas educativas e os comportamentos de pais e mães, cujos
filhos/as pré-escolares apresentavam problemas de comportamento externalizantes. Participaram quatro famílias, pai,
mãe e filhos/as, que tinha entre 4 e 5 anos, sendo dois do sexo masculino e dois do sexo feminino. As quatro famílias
eram de nível sócio-econômico médio. As famílias foram contatadas a partir de indicações de escolas de educação
infantil, públicas e particulares, da cidade de Porto Alegre. Após o primeiro contato, as famílias participaram de uma
avaliação inicial e os pais assinaram o TCLE, preencheram à Ficha de dados demográficos da família, e responderam à
Entrevista de desenvolvimento infantil e ao CBCL (Child Behaviour Checklist). Foi ainda realizada a Observação da
interação pais-criança, a qual tinha duração de 30 minutos, foi realizada em um ambiente controlado e filmada por três
câmeras, de diferentes ângulos. Na sequência as famílias foram atendidas pela TEPPE - Terapia Cognitiva Focada em
Esquema para pais de crianças com problemas de comportamento externalizantes. Neste estudo destacam-se apenas
os dados das avaliações iniciais, particularmente a sessão de observação, usada para identificar as práticas educativas
e os comportamentos parentais. Para tanto foram descritos, em detalhes, os 10 últimos minutos de cada filmagem, os
quais foram examinados através de análise temática, com base em um conjunto de categorias sobre práticas educativas
e comportamentos parentais, derivados da literatura, a saber: Orientação; Suporte emocional; Envolvimento positivo;
Comportamento assertivo; Comportamento inadequado; Comportamento coercitivo; Intrusividade; Permissividade;
Não engajamento; Comportamento demandante. Os demais instrumentos auxiliaram na compreensão clínica dos casos.
Os resultados do presente estudo revelaram a presença de comportamentos parentais coercitivos, intrusivos,
inadequados, permissivos e demandantes na interação com o filho, apontando associações entre as práticas educativas
e os comportamentos parentais com os problemas de externalização dos filhos/as. Além disto, os resultados sugerem
que mesmo nas dinâmicas parentais com caráter protetivo – como interações com trocas afetivas, a presença de
comportamentos parentais de risco pode contribuir para o desenvolvimento e permanência dos comportamentos
externalizantes nos filhos/as. O presente estudo destaca a necessidade de investigar os papéis de ambos os pais para a
compreensão dos comportamentos externalizantes. Sabe-se que jovens e adultos, com comportamentos desviantes,
foram crianças que tenderam a apresentar condutas de externalização na idade pré-escolar. Assim, estudos com tal
faixa etária se fazem muito necessários visto que, nessa etapa, importantes processos do desenvolvimento são
constituídos na interação com os pais.
5774497 – TERAPIA DOS ESQUEMAS PARA PAIS DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE COMPORTAMENTOS
EXTERNALIZANTES: PRÁTICAS PARENTAIS
Sofia Sebben Colognese (UFRGS), Marcela Bortolini (UNISC)
O objetivo foi investigar as influências da Terapia dos Esquemas nas práticas parentais de pais de crianças com
problemas de comportamentos externalizantes. Participaram seis famílias cujos filhos pré-escolares, apresentavam
problemas de comportamentos externalizantes. Cada um dos genitores (seis mães e seis pais) respondeu a Entrevista
sobre práticas educativas parentais em três momentos e participou, individualmente, das quinze sessões da Terapia
Cognitiva Focada em Esquemas para pais de crianças com problemas externalizante (TEPPE) tendo sido avaliados nas
fases pré, pós-intervenção e follow-up (três meses após). Os resultados da análise de conteúdo qualitativa e quantitativa
apontaram que no primeiro caso, na avaliação pré-intervenção o pai utilizava práticas indutivas (47,92%) e a mãe
práticas coercitivas (49,98%). Após a intervenção, ambos (pai e mãe) utilizaram mais práticas indutivas (75% e 87,80%
respectivamente); na avaliação follow-up as frequências permaneceram mais altas do que da pré-avaliação para o pai
(90%) e para a mãe (78,79%). No segundo caso, na avaliação pré-intervenção, ambos pais utilizavam práticas indutivas
(54,33% e 47,47% respectivamente). Após a intervenção, houve aumento das práticas indutivas em ambos (85,30% e
71,43%) bem como no follow-up (84,32% e 83,63). No terceiro caso, na avaliação pré, ambos utilizavam práticas
indutivas (56,39% e 67,08% respectivamente), o que continuou na avaliação pós intervenção (94,44% e 86,84%). No
follow-up, as frequências continuaram mais altas para o pai (84,61%) e para a mãe (100%). No quarto caso, na avaliação
pré a mãe utilizava práticas coercitivas (54,83%) e o pai práticas indutivas (70,17%). Após a intervenção, ambos
utilizavam mais práticas indutivas (92,86% e 77,42% respectivamente) e no follow-up, permaneceram frequências
maiores comparada a pré-avaliação (94,52% e 71,43% respectivamente). No quinto caso, na avaliação pré, pai e mãe
utilizavam práticas coercitivas (45,45% e 63,15% respectivamente), na avaliação pós intervenção, utilizaram mais
práticas indutivas (73,34% e 66,66%); no follow-up, o pai diminuiu as práticas indutivas (69,23%) e a mãe as aumentou
(94,44%). No sexto caso, pai e mãe utilizavam mais práticas indutivas (66,65% e 63,45% respectivamente), as quais
aumentaram na avaliação pós (78,38% e 80%) e no follow-up (84% e 92%). Conclui-se que a TEPPE se apresentou
positiva, pois entre as avaliações pré e pós-intervenção, todas as famílias passaram a utilizar mais práticas indutivas. Em
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algumas famílias, na avaliação follow-up as práticas indutivas ainda predominaram, e em outras diminuíram, entretanto
ainda maior se comparado à pré-avaliação. Isso sugere que intervenções que atentam para os aspectos emocionais dos
pais apresentam mudanças nas práticas parentais.
7771134 - PRÁTICAS PARENTAIS E PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO INFANTIL CONSIDERANDO AS
CONFIGURAÇÕES FAMILIARES
Sária Cristina Nogueira (UNESP), Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP),
Ana Claudia Bertin (FSP-Itapetininga), Natália de Freitas M. Dos Santos (FSP - Itapetininga),
Rubia Fernanda Melo de Almeida (FSP -Itapetininga)
Problemas de comportamento infantil podem estar associados a práticas educativas parentais, que são
comportamentos multideterminados que os pais emitem na interação com seus filhos a fim de educa-los, socializá-los
e ensinar-lhes repertórios comportamentais. Na literatura, é possível identificar a descrição de estilos parentais que
descrevem sete práticas educativas: duas positivas (Monitoria Positiva e Comportamento Moral) e cinco negativas
(Negligência, Abuso Físico e Psicológico, Disciplina Relaxada, Punição Inconsistente e Monitoria Negativa). Este estudo
buscou verificar possíveis correlações entre práticas parentais maternas e indicadores de problemas de comportamento
infantil, comparando a frequência de utilização das práticas educativas em famílias nucleares (nas quais os pais vivem
juntos) e não nucleares (nas quais os pais não vivem juntos). Participaram 62 mães de crianças (com idade entre oito e
11 anos) que frequentavam uma escola municipal numa cidade do interior do Estado de São Paulo. Todos os
procedimentos éticos foram observados. Utilizou-se o Inventário de Estilos Parentais (IEP) e Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ), além de entrevista sobre dados sociodemográficos e classificação sócio-econômica segundo os
critérios da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. O teste de normalidade Shapiro-Wilk indicou padrão de
distribuição anormal das amostras (p< 0,01) para os indicadores de práticas parentais e problemas de comportamento,
e os dados foram comparados e correlacionados pelos testes não-paramétricos Mann-Whitney e Pearson,
respectivamente. Os resultados indicaram que os indicadores de problemas de comportamento correlacionaram-se
negativamente às práticas de Monitoria Positiva (r= -0,280; p=0,03) e positivamente às práticas de Disciplina Relaxada
(r= 0,559; p < 0,001), Punição Inconsistente (r= 0,428; p= 0001), Monitoria Negativa (r= 0,279; p= 0,03) e Abuso Físico
(r= 0,392; p= 0,002). Os resultados também indicaram que mães de famílias não nucleares utilizam significativamente
mais as práticas negativas de Disciplina Relaxada (p= 0,041) e menos práticas de Comportamento Moral (p= 0,042) do
que mães de famílias nucleares. A pontuação média dos Comportamentos Pró-sociais de crianças de famílias nucleares
(9,03) é significativamente maior (p= 0,025) do que crianças de famílias não nucleares (8,25). Os resultados corroboram
os achados da literatura sobre as relações estabelecidas entre práticas parentais e problemas de comportamento
infantil, indicando a importância de atuações que promovam as práticas positivas em detrimento das negativas,
considerando as diferentes configurações familiares. Estudos futuros podem investigar outras variáveis, tais como os
recursos pessoais psicológicos dos pais, identificando fatores de risco ou proteção ao desenvolvimento infantil.
1495321 - RELAÇÕES ENTRE SUPORTE PARENTAL E A HABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXPRESSÕES FACIAIS EM
PRÉ-ADOLESCENTES
Victória Niebuhr Loos (UFSC), Carolina Baptista Menezes (UFSC)
Saber identificar corretamente as emoções é uma habilidade crucial para a adaptação ao meio social. Na préadolescência, período em que pode existir maior instabilidade física, cognitiva e emocional, esta habilidade torna-se
ainda mais relevante, pois está relacionada ao bom ajustamento psicológico e emocional, ao melhor uso das habilidades
sociais e melhor relação com os pares. Este estudo verificou a relação entre suporte parental e habilidade de reconhecer
expressões faciais emocionais em pré-adolescentes, investigando também o possível efeito moderador da saúde mental
e do sono (desfechos secundários) nesta relação. A amostra foi composta por 150 pré-adolescentes de 11 e 12 anos
moradores do Vale do Itajaí, estudantes do 6o ano do Ensino Fundamental. Estes preencheram instrumentos para
caracterização da amostra, para mensuração do suporte parental, saúde mental, qualidade do sono na noite anterior e
estado de humor. Logo após, os pré-adolescentes participaram de uma tarefa computadorizada para reconhecimento
de expressões faciais emocionais. Para a análise, foram realizadas uma sequência hierárquica de modelos de regressão
logística com efeitos mistos e correlações bivariadas com as variáveis significativas do modelo de melhor ajuste, a fim
de verificar se o efeito significativo devia-se a alguma emoção específica. Os resultados não indicaram relações
significativas entre o suporte parental e a habilidade de reconhecimento de expressões faciais, mesmo analisando-se
cada emoção separadamente. No entanto, constatou-se que a habilidade de reconhecer alegria é significativamente
melhor quando há melhor saúde mental dos pré-adolescentes, o reconhecimento de raiva é significativamente maior
quando há pior qualidade do sono. Além disso, o reconhecimento é maior para maiores intensidades de emoções e um
tempo de resposta mais rápido e automática favoreceu o reconhecimento da alegria, tristeza e nojo. Estes dados são
discutidos à luz das evidências das diferentes variáveis parentais que podem influenciar o desenvolvimento da
habilidade de reconhecimento de expressões faciais emocionais.
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9317937 - BUSCANDO ENTENDER AS RELAÇÕES ENTRE HABILIDADES SOCIAIS, COPARENTALIDADE E ESTRESSE
PARENTAL
Thaís Ramos de Carvalho (UFSCAR), Elizabeth J. Barham (UFSCAR)
Interações coparentais positivas contribuem para o bem-estar dos membros da família, possivelmente aumentando a
capacidade dos pais de lidar com situações estressantes. Portanto, é importante identificar habilidades que favoreçam
o estabelecimento de relações coparentais positivas. Embora algumas intervenções em coparentalidade trabalhem a
comunicação entre os pais, não foram encontrados estudos sobre a relação entre as habilidades interpessoais de cada
pai e a qualidade das interações coparentais. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar a existência de
associações entre as habilidades sociais de cada pai e as percepções de ambos sobre a relação coparental, assim como
de relações entre a coparentalidade e o estresse parental. Participaram do estudo 93 mães e 73 pais, que tinham pelo
menos um filho com até 6 anos de idade. A idade das mães variou entre 22 e 56 anos (M = 33,1; DP = 6,21), e dos pais
variou entre 25 e 51 anos (M = 35,3; DP = 5,33). Mais de 89% dos participantes eram casados ou em união estável. Todos
completaram a Escala da Relação Coparental e alguns deles responderam ao Inventário de Habilidades Sociais,
enquanto outros preencheram o Índice de Estresse Parental. A distribuição dos escores de coparentalidade não seguia
uma curva normal, portanto examinou-se as associações entre os escores totais e para cada fator, entre o instrumento
de coparentalidade e os outros dois instrumentos, por meio de correlações de Spearman. De acordo com o esperado,
o escore total da coparentalidade relacionou-se negativamente ao escore total do estresse parental, tanto para as mães
(rho = -0,31, p<0,05) quanto para os pais (rho = -0,35, p<0,05). Também foram encontradas associações entre escores
nos fatores específicos do instrumento de habilidades sociais e de coparentalidade, na direção esperada, para os pais,
mas na direção oposta à esperada, para as mães. A variabilidade dos escores de coparentalidade foi baixa, dificultando
a avaliação de algumas das relações, apontando para a necessidade de recrutar pais com relações coparentais de
qualidade mais variada. No caso das mães, alguns pesquisadores examinando a relação entre habilidades sociais e bemestar no contexto familiar ou de trabalho também encontraram relações na direção contrária à esperada para as
mulheres, o que pode apontar para um padrão de influência diferente entre homens e mulheres. Em estudos futuros,
será importante detalhar a influência do gênero, para melhor entender como as habildades sociais de cada pai afetam
a qualidade da relação coparental.
7891539 - PRÁTICAS MATERNAS DE SOCIALIZAÇÃO EMOCIONAL E PROBLEMAS INTERNALIZANTES NA INFÂNCIA: O
EFEITO MODERADOR DOS SINTOMAS DEPRESSIVOS MATERNOS
Taiane Costa de Souza Lins (UNIFACS), Patrícia Alvarenga (UFBA)
Múltiplas variáveis têm sido associadas a problemas internalizantes e estudos recentes têm apontado para a
possibilidade de que as práticas parentais para ensinar os filhos a regular as emoções, especialmente práticas
consideradas não apoiadoras das emoções dos filhos (ex. minimizar, ignorar, demonstrar desconforto ou punir) exerçam
influência importante devido, principalmente, à natureza marcadamente emocional dos problemas internalizantes.
Essas relações podem ser intensificadas quando as práticas interagem com problemas de saúde mental das mães, como
a depressão materna. Contudo ainda não estão claros os mecanismos que podem explicar essas interações. Assim, o
objetivo deste estudo foi analisar as relações entre as práticas maternas de socialização emocional e os problemas
internalizantes, examinando o efeito moderador da depressão materna. Participaram do estudo 153 mães de crianças
de ambos os sexos, com idade entre três e oito anos. As mães responderam a uma ficha de dados sociodemográficos, à
Escala de Reações Parentais às Emoções Negativas dos Filhos (CCNES), ao Inventário de Comportamentos de Crianças
(CBCL: versão 1 ½ - 5 ou versão 6 - 18 anos) e ao Inventário Beck de Depressão (BDI). Foi confirmado o poder preditivo
de uma das práticas não apoiadoras das emoções negativas dos filhos, as reações de desconforto e da depressão
materna sobre os problemas internalizantes A análise de regressão mostrou que as reações maternas de desconforto
às emoções negativas das crianças e a depressão materna explicaram 22% da variância nos problemas internalizantes.
Porém, não foi confirmado o efeito moderador da depressão materna. São discutidas as relações entre a depressão
materna e as reações de desconforto e seu impacto sobre os problemas internalizantes dos filhos. O incômodo e
irritabilidade demonstrados nas reações de desconforto são sintomas comuns da depressão e podem refletir
dificuldades mais acentuadas nas mães deprimidas, ao lidar com as emoções negativas de seus filhos. Dessa forma, os
resultados destacam a necessidade de intervenções com famílias que apresentem indicadores de problemas de saúde
mental como meio de promover o desenvolvimento socioemocional competente das crianças.
COMUNICAÇÃO ORAL 11 – DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAS DE PROMOÇÃO
9832351 - APRENDIZAGENS DESTACADAS POR PARTICIPANTES DO PROGRAMA ACT EM FLORIANÓPOLIS/SC
Milena Carolina Fiorini (UFSC), Luciane Guisso (UFSC), Joyce Lucia Abreu Pereira Oliveira (UFSC),
Maria Aparecida Crepaldi (UFSC)
O Programa de treinamento parental ACT foi desenvolvido pela Associação Americana de Psicologia em 2001, com foco
em pais, mães e cuidadores de crianças entre zero a oito anos. O objetivo do programa é proporcionar às crianças
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pequenas um contexto familiar seguro, estável e saudável, prevenindo a violência e os maus-tratos. A aplicação do ACT
constitui-se de uma reunião prévia, seguida de oito encontros semanais de duas horas cada, que abordam as seguintes
temáticas: compreensão do desenvolvimento infantil; impacto da violência na vida das crianças; manejo da raiva no
adulto e na criança; influência dos meios eletrônicos no comportamento infantil; disciplina e estilos parentais; e
disciplina positiva. Ao final dos encontros 1 a 7, os participantes escrevem em um pedaço de papel uma resposta à
pergunta: “Quais são as duas coisas/ferramentas que você aprendeu hoje e que serão úteis para alcançar seus objetivos
para seus filhos?”. Todos esses papéis são guardados em uma pequena caixa de papelão individual, e recapitulados no
último encontro do programa. O objetivo deste estudo qualitativo foi identificar as aprendizagens destacadas por
participantes do Programa ACT na cidade de Florianópolis/SC. A pesquisa contou com 32 pessoas (24 mães, cinco pais
e três cuidadoras), de seis grupos de intervenção em seis instituições, entre 2017 e 2018. Os procedimentos
metodológicos incluíram: cópia das respostas dos participantes (342) à pergunta realizada entre as sessões 1 e 7,
introdução dessas respostas no Programa Atlas.Ti e análise categorial temática do conteúdo. Foram identificados 477
códigos, seguidos da elaboração de 52 subcategorias, e, por fim, de 13 categorias temáticas: 1. Emprego de práticas
educativas parentais positivas; 2. Regulação emocional dos pais; 3. Utilização da disciplina positiva; 4. Reconhecimento
e controle de emoções na relação com a criança; 5. Reconhecimento e controle de práticas educativas parentais
negativas; 6. Controle da utilização de mídias eletrônicas; 7. Compreensão sobre o desenvolvimento da criança; 8.
Utilização de estratégias de análise e resolução de conflitos com a criança; 9. Compreensão acerca dos estilos parentais;
10. Importância do diálogo na relação com a criança; 11. Pais como suporte no desenvolvimento psicossocial da criança;
12. Pais como modelo de comportamento para a criança; e 13. Envolvimento parental. Os achados foram compatíveis
com dados de pesquisas quantitativas, que enfatizam a redução de práticas educativas parentais negativas e o aumento
do conhecimento dos pais acerca dos conteúdos trabalhados, corroborando a efetividade do Programa ACT como
promotor de práticas educativas parentais positivas.
6948677 - CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ACT – RAISING SAFE KIDS DE 2017 À 2018 EM
CURITIBA
Yohana Barros Alécio (UFPR), Gabriela Reyes (UFPR), Fernanda do Nascimento Antonini (UFPR)
Os fatores de risco e desenvolvimento da criança abordam aspectos como, abusos físicos, sexual, emocional e a
negligência. A exposição dos mesmos pode trazer riscos ao desenvolvimento infantil, a sua saúde mental e trazer
problemas de comportamento a curto e longo prazo. Esses fatores podem ser encontrados no indivíduo, na
comunidade, na família, em diversos contextos econômicos e culturais. Vulnerabilidade é a exposição a riscos e baixa
capacidade material, simbólica e comportamental de famílias e pessoas para enfrentar e superar os desafios com que
se defrontam. Os riscos estão associados com situações próprias do ciclo de vida das pessoas e com condições das
famílias, da comunidade e do ambiente em que as pessoas se desenvolvem. O ACT é um programa de prevenção
universal para cuidadores com crianças de até oito anos de idade, desenvolvido pela Associação Americana de
Psicologia. O presente trabalho traz uma breve caracterização do perfil sociodemográfico dos participantes que
iniciaram o Programa de Intervenção ACT Para Educar Crianças em Ambientes Seguros de 2017 a 2018. Foram realizadas
três aplicações, sendo elas, duas em Centros Municipais de Educação Infantil e uma em Escola de Ensino Fundamental,
ambos localizados em regiões consideradas vulneráveis, na cidade de Curitiba. Ao total, participaram 25 cuidadores de
crianças matriculadas nas instituições em questão, os quais responderam o instrumento pré-teste do programa. Entre
os participantes, a média de idade foi de 34 anos, eram 20 mães, 1 bisavó e 4 pais, com renda média de um salário
mínimo e meio. Com relação a escolaridade, apenas dois participantes afirmaram não possuírem nenhuma etapa
escolar completa, os demais relataram ter cursado até o ensino médio (sem registros de se foi completo ou não). O
público pertence predominantemente ao gênero feminino, o que pode ser considerado um reflexo de uma sociedade
patriarcal em que a mulher é a responsável por todo cuidado e educação dos infantes. Percebe-se também um público
com baixa escolaridade, de pouca idade e com renda média per capta de menos de um salário mínimo. Estes indivíduos
se encontram em condição de vulnerabilidade, ou seja, pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social,
principalmente por fatores socioeconômicos. Este pode ser um fator que contribui para o aumento das violências, e que
pode desenvolver diversos problemas de comportamento e ou doenças mentais. Estes dados revelam a necessidade de
um programa com medidas preventivas e de caracterização de um determinado momento do desenvolvimento infantil.

5969522 - FORMAÇÃO 4.0 - EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA ADOLESCENTES
Luiza Batiston Prado de Melo (Hum Um Desenvolvimento Humano), Eliane Cristina da Silva
(Hum Up Desenvolvimento Humano), Larissa Fernanda Cândido de Melo (UTP)
A adolescência, uma construção social datada do século XIX, conhecida como período de transição e do vir a ser. É uma
fase repleta de dúvidas e descobertas, de si e do outro, ampliando a visão de mundo que antes se restringia ao universo
familiar. É nesse período que surgem questões ainda não apresentadas claramente na infância, mas agora escancaradas.
É também quando os adultos esperam e cobram respostas e escolhas do sujeito adolescente, que se juntam às suas
próprias dúvidas: Quem eu sou? Que profissão escolher? Em quem confiar? São muitas perguntas para alguém
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psicologicamente em formação. É importante que o adolescente tenha um ambiente seguro para explorar suas dúvidas,
sentimentos e inseguranças, onde se sinta acolhido e encontre limites e orientações para o desenvolvimento da própria
autonomia. É a partir desse entendimento que o Projeto Formação 4.0 - Educação Socioemocional oferece um trabalho
em formato de grupo de desenvolvimento para adolescentes de 13 a 15 anos, com a facilitação de psicólogas, e a
realização de encontros semanais no período de 6 a 8 meses. Nestes, são utilizadas técnicas de atividades em grupo,
dinâmicas, debates, palestras, discussão de filmes e músicas. E por entender que a família “adolesce” junto com os
filhos, também são realizados encontros com os pais e responsáveis. O trabalho é baseado nos pilares fundamentais da
educação publicados pela Unesco (Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser) e
nas orientações do BNCC a respeito da educação socioemocional nas escolas. Respeitando suas peculiaridades, entre
elas a necessidade de convivência em grupo, este trabalho oferece um espaço de escuta aos sujeitos sobre sua
adolescência, a mudança de perspectiva na família, as escolhas profissionais, o uso de álcool e outras drogas,
relacionamento interpessoal, sexualidade, planejamento de vida e cidadania. Os resultados alcançados até o momento
são a ampliação da percepção do adolescente sobre si mesmo, a construção de relacionamentos interpessoais saudáveis
e cultura da paz, desenvolvimento da identidade profissional, atitude segura nas mídias sociais e exercício da cidadania.
Os resultados citados foram avaliados em um questionário fechado, com escala likert, e as respostas foram colhidas em
dois momentos, com a turma piloto em 2018. Dessa forma, conclui-se que esse trabalho se mostra uma ferramenta
bastante eficaz, pois o adolescente recebe um atendimento especializado que oferece um ambiente seguro e acolhedor
de reflexão, desenvolvimento emocional e autoconhecimento, aspectos essenciais ao processo de amadurecimento.
7884974 - COMO MELHORAR A RELAÇÃO PAI-FILHO? A CONTRIBUIÇÃO DAS HABILIDADES SOCIAIS PARA O
ENVOLVIMENTO PATERNO
Ligia de Santis (UFSCAR), Elizabeth J. Barham (UFSCAR)
Estudos sobre o envolvimento paterno vêm indicando que a qualidade da relação entre pai e filho tem um impacto
significativo sobre a vida de todos os familiares. Diante da potência dessa relação, é importante identificar fatores que
são passíveis de intervenção e que poderiam melhorar a qualidade do envolvimento paterno. As habilidades sociais são
reconhecidas pela sua importância para a manutenção de relacionamentos. Além disso, é possível expandir o repertório
de habilidades sociais das pessoas por meio de intervenções psicossociais. Estudiosos observaram que o repertório de
habilidades sociais dos filhos afeta o envolvimento do pai, mas não foi verificado como as habilidades sociais tanto do
filho, quanto do pai, afetam a relação entre ambos. Com o objetivo de investigar esta questão, 48 pais (91,7% casados;
idade: M = 36,4 anos, DP = 8,91; renda: M = R$4745,74, DP = 4448,01) com filhos no Ensino Infantil (com 2 a 5 anos de
idade, sendo 52,2% meninos) responderam ao Inventário de Habilidades Sociais, a Escala de Comportamentos Sociais
de Pré-Escolares e o Inventário de Envolvimento Paterno. Após verificar a normalidade da distribuição dos dados, foi
realizada uma regressão linear para avaliar o quanto o repertório de habilidades sociais de pais e filhos prediz a
qualidade do envolvimento paterno. Foi observado que as habilidades sociais de pais e filhos impactaram diretamente
na qualidade do envolvimento paterno (F (2, 45) = 4,75, p = 0,01; R2 = 0,17; habilidades socais dos pais – Beta = 0.34;
habilidades socais dos filhos – Beta = 0.18), explicando, juntas, 17% da sua variância. Confirma-se, portanto, que as
habilidades sociais de pais e filhos afetam o envolvimento dos pais, sendo que a força da ligação é ainda maior entre as
habilidades sociais dos pais e a qualidade da relação pai-filho. Assim, em programas de intevenção para pais, pode ser
útil incluir atividades que objetivem aumentar o repertório de habilidades sociais do pai, ajudando-os, dentre outras
coisas, a (a) lidarem com comportamentos negativos do filho, (b) engajar o filho em atividades conjuntas (entre pais e
filhos), além de contribuir (c) para sua habilidade de negociar compromissos com outras pessoas, reservando tempo
regularmente para estar com seu filho. As habilidades sociais são apenas uma das habilidades que contribuem para a
qualidade da relação entre pais e filhos, sendo necessário também investigar outras condições e habilidades que podem
estar afetando o envolvimento paterno.
4596994 – PROGRAMA DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO FAMILIAR (PQIF): RELATANDO EXPERIÊNCIA COM FAMÍLIAS
DE CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO FAMILIAR
Nathiara Caroline Fernandes (UNIPAR), Tereza José Luiz Zamberlan (UNIPAR), Letícia Stella Veronezi (UNIPAR),
Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
A intervenção com pais de crianças abrigadas é importante para mudanças nos padrões de práticas educativas
inadequadas presentes no contexto das famílias. As práticas educativas utilizadas pelos pais estão relacionadas às
habilidades adquiridas ao longo da vida, e que refletem comportamentos herdados do contexto que os mesmos foram
submetidos. As crianças e adolescentes abrigadas por determinação judicial tiveram seus direitos violados por maus
tratos. É considerado maus tratos pela Organização Mundial da Saúde, qualquer tipo de abuso praticado contra crianças
e adolescentes tais como abuso sexual, violência física e/ou emocional, abandono ou trato negligente, exploração
comercial ou outros tipos de violação de direitos. (Brino, et al., 2011). Nesse sentido intervir com os pais e/ou
cuidadores, juntamente com os atores das políticas públicas, se faz necessário, oferecer condições para que as crianças
e adolescentes abrigados possam retornar ao convívio familiar e lá permanecer em convivência mais harmoniosa para
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o desenvolvimento biopsicossocial. O objetivo do projeto foi sensibilizar os pais sobre a necessidade de ampliação de
repertório de práticas parentais adequadas na educação dos filhos. As 11 famílias selecionadas foram encaminhadas
pela Rede de Proteção de um município no sudoeste do Paraná onde foi realizado o trabalho para a Universidade onde
a proposta de intervenção está vinculada à um projeto de pesquisa. Inicialmente as famílias foram submetidas a
entrevista inicial para acolhimento e coleta de dados de pré-teste e posteriormente inseridas no grupo de intervenção,
realizado na Casa Abrigo do município, com oito encontros grupais com duração de duas horas cada encontro com as
seguintes temáticas: 1º- Vida familiar e aprendizagem de comportamentos; 2º- Regras e Valores; 3º- Manejo de
Comportamentos desejados; 4º- Manejo de Comportamento indesejados; 5º- Vínculo Afetivo e Envolvimento; 6ºVoltando no Tempo; 7º- Autoconhecimento e Modelo; 8º- Revisão e encerramento de acordo com o Manual para
facilitadores do Programa de Qualidade da Interação Familiar- PQIF (Weber, 2018). No decorrer dos encontros, os
participantes puderam compreender e refletir sobre o que pode modelar os comportamentos adequados e
inadequados, os efeitos das punições físicas e verbais na interação positiva. É importante o investimento de tempo,
paciência e principalmente, muito afeto. (Weber, 2012). Embora os participantes tenham apresentado relatos de
melhora nas práticas parentais, decisões judiciais ocorreram durante os encontros tendo em vista que os casos de
vulnerabilidade e acolhimento envolve amplos aspectos. Observou-se a determinação dos pais para reaver a guarda
dos filhos, ficando evidente as dificuldades presentes nesse contexto.
4852940 - PROJETO NOVOS CAMINHOS.
Rachel de Siqueira Dias (SEMEC)
O Projeto Novos Caminhos atende crianças e adolescentes encaminhados ao setor psicossocial da Secretaria Municipal
de Educação de Abaetetuba, objetivando vislumbrar outras possibilidades de atenção, além dos atendimentos
psicossocial e educativo oferecido as crianças e adolescentes no setor. Encaminhamos assim os alunos com dificuldades
educativas, em situação de vulnerabilidade pessoal e social, com risco social em que vivem no seu território, a outras
instituições, articulando ações públicas que ofertem programas, projetos e serviços de esporte, cultura, lazer, arte,
atividades ocupacionais e outras. A vulnerabilidade social não está associada somente às condições econômicas dos
alunos, sua família e da comunidade, mas também a suas relações sociais. Esses fatores acabam por exercer grande
influência no desempenho escolar destes alunos, comprometendo seu desenvolvimento e, consequentemente,
tornando-os ainda mais vulneráveis. Para isso, foram mapeadas as instituições que oferecem atividades nessas diversas
áreas, com o objetivo de inserir os alunos como atividade complementar a educação formal escolar, propiciando-lhes
oportunidades de sair de sua condição inicial. Desta foi criado um instrumento que ampliou as possibilidades de
oportunidades oferecidas às crianças e adolescentes da Rede de Educação de Abaetetuba, articulando, mobilizando e
encaminhando-os estes para experenciar outros horizontes, para além da educação formal e do cenário que vivem
cotidianamente. Verificamos que algumas situações, são reflexos da questão social e familiar e estas terminam por
comprometer o avanço no desenvolvimento educativo e necessitam assim de uma intervenção holística e em rede. Os
alunos passaram a ser encaminhados, com regular monitoramento da participação as instituições; sendo feita a
avaliação quanto à melhora nos critérios comportamentais no ambiente escolar e familiar, relacionamento interpessoal
na escola, frequência, respeito às regras escolares, convivência familiar, tempo de permanência no seu domicilio. A
primeira etapa constou do cadastramento das instituições, na segunda etapa foi realizado o cadastro das crianças e
adolescentes que seriam atendidas, na terceira foi realizado o monitoramento da participação dos mesmos nas
instituições como também nas escolas e a avaliação do primeiro ano. Com os resultados obtidos nessa primeira fase,
percebemos que esses encaminhamentos se tornaram recursos potencializadores da redução da vulnerabilidade,
principalmente pelo novo contato com atividades monitoradas de esporte, cultura, lazer, arte, atividades ocupacionais,
os alunos tiveram melhoria na frequência escolar, pois a mesma estava atrelada a continuidade no projeto, mudanças
de comportamento, em contraposição a atitudes iniciais de intolerância e agressividade que chegavam ao setor,
melhoria no relacionamento interpessoal, estas ocorreram tanto no ambiente escolar quanto no familiar.

COMUNICAÇÃO ORAL 12 – ALIENAÇÃO/ NEGLIGÊNCIA PARENTAL, PROTEÇÃO
7514220 - ABANDONO AFETIVO PARENTAL E DESENVOLVIMENTO DOS FILHOS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA TEORIA
BIOECOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
Isadora de Oliveira Santos Vieira (UFV), Lílian Perdigão Caixêta Reis (UFV)
O presente trabalho objetivou analisar o abandono afetivo parental enquanto obstáculo ao desenvolvimento pleno dos
filhos a partir da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, desenvolvida por Urie Bronfenbrenner. A omissão
do cuidado imaterial dos pais em relação aos filhos nas fases da infância e adolescência, de forma voluntária e com certa
constância, se denomina abandono afetivo. A negligência na prestação do cuidado pode acarretar danos cognitivos,
comportamentais, de personalidade, psicológicos e psiquiátricos na existência dos filhos. O exercício da parentalidade
de forma inadequada pode afetar negativamente a plenitude desenvolvimental da prole, dependendo dos sistemas nos
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quais pais e filhos vivem e as relações que estabelecem neles, suas características pessoais e como interferem nesses
contextos. Trata-se de revisão integrativa sobre a temática, que perpassa sobre a compreensão do abandono afetivo e
as naturezas e efeitos dos danos causados por ele a partir da perspectiva Bioecológica. A busca sistemática foi realizada
em obras bibliográficas atualizadas de diversas áreas do conhecimento, como direito, psicologia, ciências sociais e
interdisciplinares e em bases indexadoras, preponderantemente o Google Acadêmico e SciELO - Scientific Electronic
Library Online. Nessas, os descritores utilizados foram: parenthood, fatherhood, motherhood, paternidade,
maternidade e parenting, parentalidade e cuidado parental coligados à Bronfenbrenner. Os critérios de inclusão dos
estudos foram artigos indexados com temática concernente à proposta eleita, idiomas: português, inglês e espanhol,
publicados entre 2010 e 2018. Quanto ao delineamento metodológico e objetivos das publicações, não foram realizadas
restrições. Observou-se que exercício da parentalidade ainda é marcado pela diferenciação de gênero, em famílias
homoafetivas de modo menos preponderante, sendo o contexto socioeconômico e o macrossistema de inserção das
famílias ligados a essa característica. A partir da pesquisa concluiu-se que as conjugalidades e interferências geracionais
podem dificultar as relações parentais saudáveis e que existe uma tendência científica de constatação da interligação
direta do abandono afetivo com o desencadeamento de problemas no desenvolvimento psiquiátrico e social dos filhos,
que se estendem para suas vidas adultas e relacionamentos afetivos e assim, que as relações desenvolvidas nos
microssistemas despontam como grandes influenciadoras nas trajetórias de vida. Nos estudos foram encontradas
limitações como recortes de classe, o tangenciamento quanto a características de personalidade dos envolvidos e a
percepção das crianças e adolescentes. Constatou-se que as políticas governamentais são ausentes ou não auxiliam
efetivamente nos processos de desenvolvimento em âmbitos familiares, assim como são frágeis e escassas as redes de
apoio nesse sentido.
6629679 - ALIENAÇÃO PARENTAL: O REFLEXO NA INFÂNCIA
Isadora Pantoja da Cruz (FAMAZ), Maira Cecyanne dos Santos Costa (IESPES),
Andressa Valente dos Anjos (FAMAZ), Ranna Silva (UNIFAMA), Bianca Reis Fonseca (UFPA)
A Alienação Parental (AP) é um conjunto de atitudes praticadas pelo genitor ou cuidador de uma criança decorrente de
um processo de separação ou conflito familiar, motivado por uma falsa submissão sobre o parceiro ao denegrir a
imagem do outro para à criança. Um dos pais do indivíduo em formação, o alienador, utilizará formas para afastar o
contato desta criança com o outro responsável por ela e/ou aquele vinculado afetivamente, o alienado. Nesse ambiente
o sujeito em desenvolvimento infantil sofrerá uma alienação, podendo influenciar o comportamental e
emocionalmente. Com base neste contexto teórico, este estudo buscou compreender de que forma alienação pode
refletir na infância do indivíduo pueril, procurando especificamente as implicações psíquicas negativas da alienação
parental para o desenvolvimento infantil e quais atitudes a Psicologia pode tomar em relação ao ambiente conflituoso
o qual a criança está inserida. A metodologia adotada foi uma revisão bibliográfica em meio eletrônico nas bases de
dados Scielo, Pepsic, Google Acadêmico e BVS-PSI. Encontrou-se muitos indícios do aumento do número de casos de AP
ao longo dos anos, ainda que já exista uma lei específica para a punição dessa prática, a Lei 12.318/10 ou a Lei da
Alienação Parental. Também foi constatado que existem poucas contribuições acadêmicas de dados números da
Alienação Parental no Brasil. De acordo com o exposto no decorrer do trabalho, tem-se a percepção de que a alienação
parental prejudica no desenvolvimento da criança, a qual é facilmente influenciada já que não possui um discernimento
para posicionar na questão, ocasionando em um crescimento conturbado, os quais se refletirão na vida adulta e com a
sociedade de forma problemática, podendo apresentar transtornos de pânico, depressão, altas variações de humor,
desconfiança e a própria reprodução daquilo praticado pelo alienador, justamente por entender e aprender ser algo
normal. Na elaboração do estudo, notou-se uma escassez de produções científicas atualizadas acerca do tema,
principalmente nos quesitos atrelados à atuação dos psicólogos. Desse modo, é necessário haver incentivos da
comunidade de Psicologia para dar continuidade às pesquisas e meios de intervenção aos sofrimentos psíquicos de
longo prazo resultantes da AP, pois os reflexos não estão restritos as fases da infância, podendo afetar e interferir
também na adolescência e vida adulta.
7724586 - ESCUTA E ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO EM SITUAÇÕES DE ALIENAÇÃO PARENTAL: FACILITAÇÃO DA
COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
Rosiêne Vieira da Silva (UEPB), Alanna Silva dos Santos (UEPB),
Carla de Sant'Ana Brandão Costa (UEPB)
A família constitui base importante para a organização da personalidade, do desenvolvimento e da saúde mental na
infância e adolescência. Sua importância encontra-se confirmada na Constituição Federal de 1988, no Art. 227, que
assegura à criança e ao adolescente o direito à vida, à saúde e à convivência familiar e comunitária; e à salvo de toda
forma de negligência, violência e opressão. Contudo, é na família onde se encontram diversas formas de violência,
algumas decorrentes da alienação parental. Visando preservar o direito das crianças conviverem com ambos os
genitores e suas famílias extensas, a Lei 12.318 de 2010 dispõe sobre alienação parental conceituando-a como “(...) a
interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos
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avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor
ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este” Este trabalho objetivou minimizar o
impacto da alienação parental na vida de crianças e adolescentes promovendo melhor comunicação entre os genitores
e expressão de sentimentos das crianças. Trata-se de um relato de experiência extensionista de Escuta e
Aconselhamento Psicológico (UEPB) junto ao “Projeto Presente” (Promotoria de Família do Ministério Público da
Paraíba). Entre maio de 2018 e maio de 2019 foram realizados 19 atendimentos (Escuta e Aconselhamento Psicológico)
na Vara da Família mediante encaminhamentos facultativos de crianças vítimas de alienação parental e seus genitores
em processo de separação. As intervenções ocorreram no Ministério Público (Campina Grande). Na Escuta e no
Aconselhamento Psicológico foram utilizados os procedimentos da Abordagem Centrada na Pessoa, incluindo recursos
lúdicos nas intervenções com crianças. Além das sessões individuais com as partes, foram realizadas sessões conjuntas
com os genitores no final dos processos. Nas crianças, identificou-se sentimentos de saudade do genitor alienado e
presença de comportamentos agressivos, dificuldades nas relações interpessoais, nas atividades escolares e no
cumprimento de regras. No decorrer das sessões, observou-se o resgate da atenção, mediada por elementos lúdicos e
expressão de emoções como, raiva, medo e insegurança. Nos genitores, observou-se dificuldade inicial na comunicação
e posterior melhoria; reconhecimento dos comprometimentos psicológicos, sociais e cognitivos de suas crianças em
decorrência da alienação parental; maior flexibilidade para mudanças de conduta nas relações. Concluiu-se a
importância de ampliação de intervenções psicológicas para resgatar vínculos familiares, promover saúde e minimizar
os efeitos da alienação parental no desenvolvimento das crianças e adolescentes.
3689840 - CUIDADOS PARENTAIS HIPOSSUFICIENTES VERSUS NEGLIGÊNCIA PARENTAL: ALGUMAS REFLEXÕES
Hivana Raelcia Rosa da Fonseca (UFPI)
A negligência parental é a situação na qual a família, dispondo de recursos, não os utiliza adequadamente no cuidado
com as crianças e adolescentes sob sua responsabilidade. Apesar de já bastante definida na literatura, ainda existem
muitas discussões acerca da operacionalização desse conceito, sendo comum a confusão entre negligência e pobreza.
O objetivo desse trabalho é discutir a qualidade do cuidado e os efeitos no desenvolvimento em contextos de
negligência parental e em situações nas quais há indisponibilidade de recursos de cuidado. Trata-se de um ensaio teórico
que visa contribuir com a caracterização mais afinada do que seja negligência parental e sua distinção em relação às
situações nas quais não há disponibilidade de recursos de cuidados. É fundamental que haja compreensão tanto da
negligência quando dos cuidados hipossuficientes no desenvolvimento das crianças e adolescentes, entretanto o
enfrentamento dessas situações deve ser diferenciado, tendo em vista que a produção subjetiva e psicossocial nos dois
contextos são atravessas por fenômenos diferentes.
8627479 - VULNERABILIDADE, PERSPECTIVA DE VIDA E PAIF: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA ATUAÇÃO EM CRAS
Hivana Raelcia Rosa da Fonseca (UFPI)
A atuação do psicólogo no âmbito do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) coloca o profissional em contato
com uma diversidade de expressões da questão social e o desafia a desenvolver um processo de acompanhamento
integral e sistemático de modo a favorecer o fortalecimento das funções protetivas da família. As situações de
vulnerabilidade vivenciadas pelas famílias afetam sua dinâmica, bem como sua perspectiva de vida e projetos futuros.
A organização familiar, as relações que são estabelecidas e a inserção social e comunitária são atravessadas pelas
condições contextuais vivenciadas. O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de atendimento em grupo de
famílias no âmbito do Serviço de Proteção Integral a Famílias e Indivíduos (PAIF). O grupo tinha o intuito de trabalhar
com as famílias novas perspectivas e projetos de vida. As atividades aconteciam quinzenalmente com rodas de conversa
sobre autoestima, sonhos e metas, entre outros temas de interesse do grupo. Além disso, incluía também oficinas com
produção de utilidades domésticas, itens de decoração e trabalho com reciclagem. As famílias participantes puderam
refletir sobre sua vida e rotina, bem como construir projetos e estabelecer metas dentro de suas realidades cotidianas.
Apesar das diversas faltas e incertezas, é possível observar a potencialidade das atividades em grupo com esses
objetivos junto às famílias em situação de vulnerabilidade. É importante compreender que elementos como autoestima
das famílias e perspetiva de vida são de grande importância para engajamento nos serviços e propostas no âmbito da
Assistência Social. Portanto, o trabalho social que é realizado precisa considerar elementos subjetivos das famílias,
ampliando assim os recursos e potencializando a mudança necessária e a construção de um futuro melhor.
3563782 - BEM-ESTAR NA PARENTALIDADE E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE VIDA NO CRAS: CUIDANDO
DE QUEM CUIDA
Xênia de Andrade Domith (Autônomo), Edna Lúcia Tinoco Ponciano (UERJ)
A parentalidade exerce papel fundamental para o bem-estar dos(as) filhos(as) adolescentes. Nesse sentido, a família é
identificada como um contexto de possibilidades que pode favorecer o desenvolvimento emocional saudável dos(a)
filho(a), conforme a qualidade das relações estabelecidas. No entanto, pais e cuidadores, com frequência, verbalizam
sobre os desafios de assumirem seus papéis parentais, frente às demandas dos adolescentes. Os Centros de Referência
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da Assistência Social (CRAS) são equipamentos executores de ações para a superação de vulnerabilidades e atua como
instituição positiva para o fortalecimento e o desenvolvimento das qualidades e das potencialidades humanas. Nessa
perspectiva, o bem-estar parental é considerado como uma importante dimensão da saúde, que favorece a maneira
como os pais se vêm e percebem seus(suas) filhos(as) adolescentes. Nesse sentido, compreendemos que ao investir no
bem-estar parental, podemos promover o fortalecimento da relação pais-filhos(as). O Modelo Bioecológico baliza o
estudo da inter-relação que envolve a pessoa, o processo, o contexto e o tempo, para a construção e a análise do
Programa de Fortalecimento de Vínculos, no qual as Habilidades de Vida apresentam-se como estratégia para o
fortalecimento e o desenvolvimento de competências que contribuam para o exercício da parentalidade. A presente
pesquisa tem como objetivo construir, conjuntamente, um espaço que, pela interação grupal e pela ampliação da rede
pessoal das famílias, sejam desenvolvidas e/ou fortalecidas habilidades que auxiliem a elaboração dos desafios da
relação pais-filhos(as), trazendo bem-estar parental. Esta é uma pesquisa-ação com um grupo formado por 08 famílias
voluntárias, atendidas pelo CRAS Centro, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. As entrevistas e os encontros são
gravados e transcritos para análise de conteúdo. Na avaliação realizada imediatamente após a execução do Programa,
as participantes verbalizam sobre as experiências no grupo multifamiliar como fundamentais para o encontro consigo
e com seus adolescentes, identificando-o como espaço para a construção de alternativas para resolver problemas e
tomar decisões na parentalidade, relatam aumento do bem-estar e ampliação da rede de apoio. Na avaliação em médio
prazo, sem a realização do grupo, enquanto participantes narram ter aplicado exitosamente as habilidades de vida,
outras declaram se sentirem solitárias na ausência do grupo, não obtendo êxito. Consideramos que o Programa
alcançou seu objetivo, uma vez que os vínculos entre pais e filhos(as) foram fortalecidos e o bem-estar parental
alcançado, a partir da interação grupal. Contudo, revelando necessidade de ampliação e de flexibilização do tempo,
permitindo a realização dos desdobramentos, conforme a demanda grupal.
3982750 - DESAFIOS À PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM SITUAÇÕES SOCIAIS CRÍTICAS: UMA
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA E AÇÕES COMUNITÁRIAS.
Luiz Carlos Espíndola Jr. (UFSC), Lais Paganelli Chaud (UFSC), Luiza de Menezes Bello (UFSC),
Ana Karolina dias de Oliveira (UFSC), Marcela de Andrade Gomes (UFSC), André Luiz Strappazzon (UFSC)
A presente comunicação oral visa apresentar um relato de experiência de estágio obrigatório do curso Psicologia da
UFSC, com duração de dois semestres, realizado em uma ONG de contraturno escolar localizada no bairro do Monte
Cristo, localidade com os maiores índices de violência e vulnerabilidades sociais da cidade de Florianópolis. O relato da
experiência se concentrará em 4 eixos: 1) alguns recortes oriundos do processo de análise institucional deste território,
a saber, a comunidade Chico Mendes ; 2) uma análise crítica sobre a atuação dos espaços de contraturno escolar
inseridos em contextos de vulnerabilidades sociais no Brasil; 3) uma reflexão sobre alguns dos efeitos produzidos pelas
práticas e lógicas presentes no território que impactam nos processos de subjetivação das crianças e adolescentes
atendidas pelo projeto; e 4) o relato de algumas propostas de intervenção, discutidas a partir da metáfora-conceito de
cerimônias mínimas, sugerida pela psicanalista Mercedes Minnicelli, e dos impasses que se seguiram a estas
intervenções. A infância e adolescência da Chico Mendes parece expressar os efeitos das lógicas e das forças do
território, tanto pela fragilização do vínculo familiar - situação para qual o Estado contribui com sua ativa negligência e
brutalidade policial - quanto pela violência (e, paradoxalmente, amparo) paraestatal das organizações criminosas, cujo
modo de vida se constitui como ideal para a juventude. Esta produção de fragilidade do vínculo é reforçada pela
intervenção de estabelecimentos muito precarizados que tendem ao assistencialismo nas periferias. É o relato de uma
situação social crítica que representa um desafio à proteção da criança e do adolescente. Uma possível linha de fuga foi
traçada pelos jovens matriculados no serviço e estagiários do Programa Jovem Aprendiz, através da realização de um
cinema, cuja maioria dos filmes elegidos eram os de terror. Diante desta intervenção, pudemos refletir a partir da
hipótese de que a juventude atendida poderia elaborar o terror da violência vivida repetidamente no cotidiano através
de uma experiência lúdica, mediada pelo filme. Em meio a inúmeros desafios encontrados pelos estagiários, percebeuse que, durante as sessões de cinema, os jovens atendidos também encontravam os impasses proporcionados pelos
modos de convivência estabelecidos no território. Ainda assim, notou-se que este espaço proporcionado coletivamente
tornou um lugar de potência criativa onde os jovens da comunidade Chico Mendes puderam afirmar sua autonomia e
protagonismo.

COMUNICAÇÃO ORAL 13 – EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA

1368575 - DIÁLOGOS E VIVÊNCIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR
Alessandra Paulino Schindler (UNIVALI), Marina Corbetta Benedet (UNIVALI)
A escola é vista e reconhecida como um dos locais primordiais do desenvolvimento humano, da aprendizagem, de
desafios, interações sociais e da construção do sujeito no mundo. Desde a infância até a adolescência, inúmeras
experiências são estabelecidas, histórias e momentos que interferem em todos os contextos dos alunos, professores e
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demais funcionários que estão inseridos no âmbito escolar. Foi criado um projeto através do estágio específico com
ênfase na saúde e integralidade da UNIVALI cujos objetivos foram definidos após a caracterização do local – uma escola
pública da cidade de Balneário Camboriú-SC e que visam promover intervenções com foco na promoção da saúde,
relações interpessoais e desempenho acadêmico, bem como realizar um levantamento das principais demandas dos
docentes e discentes dentro do contexto educacional; aprimorar as relações interpessoais dos alunos através da
comunicação não violenta e trabalhar o desenvolvimento socioemocional do público-alvo, que são os adolescentes do
ensino médio e jovens adultos do magistrado. Foram realizadas palestras para os professores com os temas sobre
suicídio e automutilação; dinâmicas com os alunos envolvendo situações de respeito, comunicação e respeito em
relação a si mesmo e ao outro, bem como acolhimentos individuais de 30 minutos e foi utilizado o instrumento mapas
afetivos para sensibilizar alunos e professores em relação ao espaço escolar. Através dos resultados obtidos, podemos
constatar que projetos voltados para os docentes e discentes podem ter impactos positivos no âmbito escolar, na saúde
mental dos mesmos e no desempenho, proporcionando autonomia, segurança, e diminuindo sua vulnerabilidade frente
as questões presentes e futuras. Essa vivência possibilitou ter conhecimento da importância da prática psicológica na
escola, bem como as demandas apresentadas.

9633413 - ESTÁGIO CLÍNICO E SUPERVISÃO EM SERVIÇOS-ESCOLA DE PSICOLOGIA: CARACTERIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
DOS ESTAGIÁRIOS
Caio Fernando Zimmermann Corrêa (Univinci), Rosina Forteski Glidden (UFPR),
Claudia Daiana Borges (UFSC), Bruna Bisewski (Univinci), Crisley Fabiane Zastrow (CR)
O estágio em Psicologia pode ser definido como um conjunto de atividades desempenhadas por estudantes de
graduação, regularmente matriculados em Instituições de Ensino Superior, sob a orientação de profissionais
qualificados. No estágio clínico o estudante de Psicologia aprende técnicas de intervenção e avaliação e amplia seu
conhecimento sobre os fenômenos psicológicos. A supervisão é um fator decisivo para o desenvolvimento teórico e
prático do estagiário. Diante dessas questões foi estabelecido como objetivo desse artigo conhecer aspectos
relacionados a características dos atendimentos, da formação e da supervisão de estagiários em seus estágios clínicos.
Trata-se de uma pesquisa quantitativa, transversal e descritiva. A análise de dados foi realizada por meio de medidas
descritivas: frequências, médias e desvio padrão. A pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa com
Seres Humanos, Parecer número 2.795.215. Participaram 14 estudantes de Psicologia de duas Instituições de Ensino
Superior, uma pública e uma privada, do sul do Brasil. Foi utilizado um questionário semiestruturado composto por
questões fechadas de múltipla escolha. As questões avaliativas tinham opções de respostas no modelo de escala Likert.
Os resultados mostraram diferenças e aproximações entre o estágio vivido por alunos da IES pública e da privada. Foi
observado um maior engajamento dos estudantes da IES privada no mercado de trabalho. Estes estudantes também
iniciaram sua graduação mais tarde, atendiam menos usuários e uma diversidade menor de tipos de usuários,
considerando as fases de desenvolvimento. De modo geral, os alunos avaliaram positivamente a relação com a
supervisão, porém observou-se uma tendência dos estudantes da instituição privada de avaliar melhor a relação com o
supervisor, em relação à pública. A maioria avaliou como extremamente importante a experiência do estágio clínico no
SE para a sua atuação posterior como psicólogo. Em uma autoavaliação sobre suas competências os alunos relataram
mais confiança sobre suas competências pessoais, do que sobre suas competências técnicas. Em síntese, os dados desta
pesquisa desnudam uma demanda por ajustes na relação entre estagiário e supervisor, mas também evidenciam o
reconhecimento discente sobre a importância deste relacionamento. Conclui-se que as experiências de estágio dos
alunos da IES privada parecem estar mais limitadas, justamente em função das características da experiência de trabalho
destes alunos, e que há uma demanda de escuta e acolhimento dos alunos na supervisão.

4974441 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CONTEXTO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: A PRÁTICA DE
ESTÁGIO NO PROGRAMA PAP
Caroline Ojeda Cruz (FSG - FSG), Claudete Seltenreich (FSG - FSG), Mariana da Cunha dos Santos (FSG - FSG),
Everton Luiz da Chary (FSG - FSG), Skarleth de Moraes de Jesus (FSG - FSG), Jéssica Ramos (FSG FSG),
Tatiele Jacques Bossi (FSG)
Estudos apontam que o atendimento a crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem configura-se como uma
das principais demandas de atendimento psicológico na atualidade. No entanto, também é destacado o despreparo dos
psicólogos para lidarem com tal público, uma vez que tendem a focar-se apenas na criança e em sua dificuldade,
desconsiderando a importância de intervenções a nível escolar. O objetivo deste resumo é apresentar o Programa de
Atendimento Psicológico e Ludo Pedagógico – PAP como uma modalidade de atendimento psicológico no contexto das
dificuldades de aprendizagem, realizado como prática de estágio em psicologia. O PAP é um Serviço Escola do FSG –
FSG, que oferece intervenção psicológica, a partir da abordagem ludo pedagógica, a crianças e a adolescentes (6 a 16
anos) que apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. Os atendimentos são realizados em grupos, por meio
de oficinas planejadas pelos estagiários e professora supervisora local. Também são realizados acompanhamentos com
as famílias dos pacientes e contato com suas escolas, a fim de construir estratégias entre os diferentes contextos de
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desenvolvimento da criança. O método utilizado no PAP, a ludo pedagogia, é uma perspectiva da ludoterapia voltada
para a promoção do desenvolvimento da aprendizagem, bem como da manifestação de aspectos emocionais infantis,
com base em jogos e brincadeiras. O PAP está em atuação desde 2018, sendo que até o presente momento realizou
438 atendimentos (considerando cada criança/adolescente por semana). A média semanal de pacientes atendidos
manteve-se em 14, conforme movimentos de desistências e altas. Desde seu início, foram realizadas 53 entrevistas de
triagem, bem como 30 entrevistas de devolução a mães/pais. Contato com as escolas dos pacientes também foi
mantido, com o objetivo de discutir cada caso e fazer uma parceria entre escola-PAP. Conclui-se, que o fato de o PAP
considerar diferentes contextos de desenvolvimento da criança, como família e escola, e seu impacto no processo de
aprendizagem possibilita um maior preparo dos estagiários para lidarem com essa demanda quando profissionais. Dessa
forma, o desenvolvimento da habilidade de escuta dos diferentes atores envolvidos no processo da queixa escolar tem
sido promovido. Ainda, o PAP colabora para uma mudança de visão sobre as dificuldades de aprendizagem que atribui
apenas ao aluno e sua família a responsabilidade frente a este aspecto, desconsiderando intervenções no âmbito
escolar. Tal mudança de perspectiva possibilita que as crianças sejam consideradas enquanto sujeitos no ambiente
escolar, podendo colocar em cena o seu desejo por aprender.
8879940 - DESENVOLVIMENTO SÓCIO-EMOCIONAL E DE IDENTIDADE DE UMA PSICOTERAPEUTA E DE UM CASAL:
HISTÓRIAS QUE SE ENTRELAÇAM
Izabele da Silva Faria (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC), Monica Barreto (UFSC), Adriano Beiras (UFSC)
O desenvolvimento sócio-emocional, por exemplo, percepção e controle de emoções, e estabelecimento de relações
interpessoais positivas, assim como o desenvolvimento da identidade, são fatores que influenciam o desenvolvimento
de adultos jovens, nos quesitos formação de casal e profissional. O objetivo deste trabalho é relatar as relações entre o
desenvolvimento sócio-emocional e de identidade de uma psicoterapeuta e de um casal durante um processo
psicoterapêutico. O casal foi atendido no serviço-escola de uma universidade pública do sul do Brasil. Foram realizadas
25 sessões, quinzenais, com duração de uma hora cada, além de 30 minutos de pré e pós-sessão. No período de
atendimento, revezaram-se os coterapeutas e os integrantes da equipe reflexiva por ser um contexto de estágio e
extensão universitária. Os atendimentos fundamentaram-se na terapia relacional sistêmica e no construcionismo social.
Durante o processo psicoterapêutico diversas práticas foram realizadas, dentre elas, linha do tempo do casal,
genograma individual de cada um, e uso de metáforas. A medida que as narrativas foram co-construídas, identificaramse momentos marcantes para o casal e para a terapeuta em formação, que proporcionaram, em paralelo, diversas
sensações e reflexões. Atentar-se para essas narrativas relacionais, reflexões, sensações e sentimentos foi importante
para que o casal construísse um novo discurso em relação aos conflitos do casal e às repercussões das histórias
individuais familiares na relação conjugal, baseado nas próprias emoções, na empatia e no conteúdo relacional. Em
paralelo, para a terapeuta, essas sensações foram significativas para a construção da identidade de terapeuta, pois
foram percebidas como um recurso para identificar os limites pessoais e profissionais que as próprias emoções e o
modo de se relacionar com os outros estabelecem. O desenvolvimento da identidade do casal, assim como da
profissional foi um processo complexo, onde se chocaram os imaginários de casal e de profissional com as experiências
reais vivenciadas. O perceber-se ao longo desse crescimento, foi conflitivo e instável, porém necessário para o
amadurecimento sócio-emocional e identitário de ambas as partes. Os atendimentos influenciaram o desenvolvimento
sócio-emocional e identitário em duas fases diferentes do desenvolvimento de adultos jovens, durante a formação do
casal e a formação profissional. E constituíram-se como fator promotor de saúde, tendo em vista que aconteceram
ressignificações positivas pessoais, para o casal e para a terapeuta, que respeitaram o tempo e o momento de
desenvolvimento de cada um, e que contribuíram para que os processos psicológicos dessa fase do desenvolvimento
fossem vivenciados de maneira saudável e protegida.
8875448 - HABILIDADES CLÍNICAS PARA INTERVENÇÃO COM GRUPO DE TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE SUPERVISÃO
Mariana Peres Trajano (Clínica de Saúde Integrada Personale), Beatriz Pires Coltro (UFSC),
Sara Engel Voigt (UFSC), Quele de Souza Gomes (UFSC), Marina Menezes (UFSC),
Tatiane Medianeira Baccin Ambrós (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A supervisão clínica é um espaço importante na formação, desenvolvimento e aprendizado de psicólogos e estudantes
de Psicologia. Enquanto experiência formativa, promove o desenvolvimento, ensino e aprendizagem da prática clínica,
favorecendo a modelagem e modelação de habilidades clínicas relevantes. A supervisão auxilia o supervisionando a
encontrar um estilo próprio para atuar em contexto clínico, assim como co-construir ferramentas e estratégias de
reconhecimento emocional, como o medo, estranhamento, incômodos, facilidades, etc. O objetivo deste trabalho é
discutir as implicações da supervisão para o aprimoramento das habilidades clínicas das facilitadoras de um grupo de
Treinamento de Habilidades Sociais (THS) para crianças, desenvolvido em um projeto de extensão em uma universidade
do sul do Brasil. As supervisões ocorreram semanalmente, durante o ano letivo de 2018. A supervisão possuía a seguinte
estrutura: relato da sessão anterior, discussão teórica e planejamento da sessão seguinte. Esses três momentos
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ocorriam a partir de discussões teóricas e práticas, com trocas de experiências, organização e planejamento de sessões
a partir das necessidades levantadas e objetivos para o grupo de THS. Os recursos e materiais utilizados nas supervisões
foram textos sobre habilidades clínicas, habilidades sociais, vivências, análise de filmes e discussão de casos. Estes
recursos eram selecionados a partir das necessidades das facilitadoras e supervisores, tendo em vista o repertório
comportamental e emocional necessário para coordenar grupos. As supervisões foram fundamentais para a condução
do grupo de crianças, pois através das mesmas era possível identificar aspectos técnicos e relacionais necessários para
as intervenções. No entanto, alguns desafios foram encontrados, como a percepção às demandas do grupo, pois a cada
novo encontro surgiam novidades e imprevistos que precisavam ser manejados naquele momento. As habilidades
desenvolvidas e favorecidas pela supervisão clínica foram: facilitar a participação e interação das crianças, guiar o grupo
mantendo o foco da sessão, apoiar os membros do grupo, mediar conflitos, assegurar o contrato do grupo e desenvolver
o vínculo entre facilitadoras e crianças, assim como entre as próprias crianças. Desse modo, evidencia-se que o processo
de supervisão possibilitou fortalecer o desenvolvimento e reconhecimento das habilidades clínicas de supervisionandos,
ratificando que o conhecimento teórico-prático se entrelaça com a troca de experiência entre os diferentes momentos
da formação profissional.
9454411 - DESENVOLVIMENTO INFANTIL E INTERDISCIPLINARIDADE NA FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA E NUTRIÇÃO:
AÇÕES DO PROJETO DE MONITORIA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO NO CURSO DE NUTRIÇÃO NA
UNIFESP/CAMPUS BAIXADA SANTISTA
Marianna Domingues Spina (UNIFESP), Camila Ranelli (UNIFESP), Claudia Ridel Juzwiak (UNIFESP),
Sara Del Prete Panciera (UNIFESP)
Na trajetória de desenvolvimento as pessoas se organizam psicologicamente de formas qualitativamente diferentes, e
isso tem implicações na maneira como percebem, sentem e pensam o que se passa com elas e como compreendem o
mundo físico e social. Como um campo interdisciplinar, o estudo do desenvolvimento infantil é parte da formação em
Psicologia e também em Nutrição. A compreensão das diferenças qualitativas na forma de pensar das crianças tem
importância central nas formações nessas áreas, na medida que orientam formas de olhar e intervir tanto do psicólogo
como do nutricionista. Há 4 anos o projeto de monitoria dos módulos de Psicologia do Desenvolvimento, do curso de
Psicologia, inclui ações que acontecem junto ao módulo de Nutrição da Criança e do Adolescente, do curso de Nutrição.
O objetivo dessas atividades foi o de ampliar as oportunidades de estudo e reflexão sobre o desenvolvimento infantil.
Foram ações da monitoria junto aos estudantes de nutrição 1) a preparação e condução de discussões a respeito do
desenvolvimento e o brincar infantil, com o uso de diferentes tipos de recurso, entre eles, a exibição e debate sobre o
filme Tarja Branca; 2) a coordenação de um atelier de brinquedos com os alunos, como uma oficina prática de confecção
coletiva de brinquedos e jogos, assim como uma oportunidade de reflexão a respeito das diferentes formas das crianças
se organizarem cognitivamente e das diferentes formas de brincar; e, 3) a elaboração de roteiros de leitura para a
bibliografia do módulo, para favorecer a aproximação dos alunos de nutrição aos textos de teóricos da Psicologia do
Desenvolvimento. As atividades aconteciam sempre sob supervisão sistemática e semanal da docente responsável. Para
o período de planejamento, entretanto, foram realizadas reuniões ampliadas com as docentes dos dois módulos. As
atividades conduzidas pela monitoria aconteceram fora do horário de aula dos alunos. Por serem, porém, ações ligadas
às discussões dos módulos, em várias ocasiões os monitores também participaram das aulas regulares no curso de
Nutrição. Essas práticas têm favorecido, 1) para os estudantes de Nutrição, uma apropriação crítica dos conteúdos
trabalhados e maior clareza a respeito das formas de crianças de diferentes idades compreenderem o mundo; e 2) para
os estudantes/monitores de Psicologia, uma compreensão conceitual mais complexa do tema e o desenvolvimento de
habilidades de escuta e de negociação de pontos de vista.

2199920 - ÉTICA DO PSICÓLOGO E O COMPROMISSO SOCIAL PERANTE A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Renata Souto Bolzan (UFSM), Leila Mara Piasentin Claro (UFSM),
Natielle Lopes Borges (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
Em sua história, a área da psicologia esteve “míope” para as questões da sociedade, cometeu distorções teóricas, fez
práticas descontextualizadas, etnocêntricas, uma psicologização dos problemas sociais e serviu muitas vezes de suporte
científico das ideologias dominantes e das relações hierarquizadas de poder. Dessa forma, este trabalho tem por
objetivo apresentar algumas reflexões sobre o papel do psicólogo e o seu compromisso social perante a sociedade na
atualidade, com olhar crítico sobre o processo formativo da graduação. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa,
inspirada a partir de debates em uma disciplina da grade curricular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da
UFSM/RS. Para pensar a ética e o compromisso da profissão, começamos mencionando o Código de Ética do Psicólogo,
que ao longo dos anos passou por algumas reformulações a fim de atender as demandas da sociedade sobre a ética da
profissão, suas responsabilidades e compromissos com a promoção da cidadania. Vale ressaltar que as grades
curriculares dos cursos para formação em Psicologia também não foram diferentes ao longo dos anos, foram se
adaptando para abarcar o social. Porém, será que dão conta das demandas? A formação acadêmica não tem oferecido,
de forma suficiente, elementos para a construção de um profissional-cidadão com possibilidade de intervenção
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adequada aos múltiplos espaços, de articulação intersetorial, de mobilização de parcerias e de estratégias específicas
que as novas demandas sociais e políticas exigem. Isto porque a Psicologia carece, por vezes, de um olhar crítico em si,
assumindo o seu papel de responsabilidade social, cultural e político, para vir a ser realmente emancipatória. A
criticidade do profissional de Psicologia e seu comprometimento com a profissão estão acima de regulamentações ou
regimentos obrigatórios. Neste sentido, o psicólogo ao assumir o compromisso social de sua profissão, age de forma
ética, humanizada, baseada numa postura de acolhimento, de um “estar com” e “perto de”, revaloriza um atendimento
integral, bem como, possibilita uma escuta ativa, resolutiva, dinâmica, empática e de estabelecimento de vínculo. Os
psicólogos devem se libertarem das amarras tecnicistas e psicologizantes. Portanto, ressignificar a prática do psicólogo
exige sair da lógica da simplicidade, do pensamento linear, especialista e mecanicista para um espaço que abarca o
desafio de lidar com a complexidade, a transdisciplinaridade e a produção da subjetividade. Logo, torna-se importante
o estabelecimento de currículos mais flexíveis e processos de trabalho mais democráticos e criativos, que estejam
concordantes com o campo de inserção.

COMUNICAÇÃO ORAL 14 – FAMÍLIA

3946991 - A SATISFAÇÃO FAMILIAR VARIA EM FUNÇÃO DA PARENTALIDADE?
Evellyne Ribeiro Fonseca (UFPB), Luize Anny Guimarães Amorim (UFPB),
Patrícia Nunes da Fonsêca (UFPB), Maria Beatriz Brito Mendes de Oliveira (UFPB),
Lays Brunnyeli Santos de Oliveira (UFPB), Ricardo Neves Couto (UFPB)
A família é o contexto primário do desenvolvimento humano. Por meio desta, são repassados padrões culturais, valores
e normas sociais. Assim, acredita-se que um ambiente familiar saudável, onde há o apoio social entre os membros e
baixos níveis de conflito, torna-se um fator de proteção para problemas no desenvolvimento. Nesse sentido, é
importante considerar os aspectos positivos da família por meio da Satisfação Familiar, que diz respeito a um julgamento
cognitivo em que o indivíduo faz uma comparação entre o contexto real de sua família e o equipara ao que seria o seu
ideal, definindo sua satisfação pelo nível de discrepância entre esses dois aspectos. Diante das mudanças sociais e
culturais, é comum ouvir relatos de pessoas que optaram por não ter filhos e as justificativas para essa decisão. Por
outro lado, também se observam depoimentos que narram a experiência de ter filhos como um fato que mudou suas
vidas para melhor. Em vista disso, questiona-se: a satisfação com a vida familiar varia em função de ter ou não ter filhos?
O estudo objetivou verificar se existem diferenças na Satisfação Familiar entre pessoas com e sem filhos. Para isso,
contou-se com uma amostra de 401 pessoas da população geral da Região Nordeste do Brasil, com idades entre 18-60
anos (M = 31,57; DP = 11,23), sendo a maioria mulheres (71,8%), solteira (55,6%), de religião protestante (55,1%) e com
ensino superior incompleto (32%). Todos consentiram em colaborar com a pesquisa mediante assinatura do TCLE, e
responderam à escala Satisfaction with Family Life (SWFL) e a perguntas sociodemográficas. Posteriormente, realizouse um teste t de Student para amostras independentes a fim de comparar os grupos de pessoas com e sem filhos. Os
resultados apontaram diferenças significativas, revelando que as pessoas com filhos apresentaram mais Satisfação
Familiar, [t(322) = 5,16; p = 0,001] (M = 28; DP = 5,95), em detrimento daqueles que não tinham filhos (M = 24,49; DP =
7,31). Frente ao exposto, é possível que essa diferença ocorra considerando que a presença de um filho promove maior
aproximação entre os membros da família, de modo que as fronteiras são dissolvidas, ocasionando um maior
investimento de tempo e atenção para esse(s) indivíduo(s). Todavia, há de se considerar, em estudos futuros, a
Satisfação Familiar em relação à fase de desenvolvimento dos filhos, a fim de identificar divergências nos achados, tendo
em vista que cada ciclo de vida familiar tem suas particularidades.
6934986 - OS SEGREDOS E SEUS DESDOBRAMENTOS NA FAMÍLIA COM FILHOS PEQUENOS: UM ESTUDO DE CASO
Gabrieli Pedroso Arruée (PUCRS)
A família com filhos pequenos tem como princípio-chave do ciclo vital aceitar novos membros no sistema, criando
espaço para eles na vida conjugal, articulando uma participação ativa de ambos os cônjuges na educação das crianças
e incluindo a família ampliada neste convívio. Carter et al (1995) afirma que, quando o casal não consegue avançar uma
geração e se tornarem cuidadores da geração mais jovem, podem surgir brigas entre eles sobre assumir
responsabilidades, recusa ou incapacidade de comportar-se como pais com seus filhos, onde muitas vezes são incapazes
de colocar limites e exercer a autoridade necessária, uma das queixas trazidas pela mãe ao procurar auxílio psicológico.
Ela conta que, no início da relação com o segundo marido, tomou para si toda a responsabilidade de educar sua filha,
não permitindo interferências dele, e que, quando nasceu a filha do casal, tentou manter este padrão, causando
desentendimentos. Além da sobreposição de etapas do ciclo vital (família com filhos pequenos sobreposta à formação
do novo casal), existem segredos que atravessam as relações nesta família. A partir de relatos de atendimentos feitos à
filha de 8 anos e à mãe, foi realizado um estudo de caso com o objetivo de compreender e analisar as intercorrências
presentes no ciclo vital familiar, utilizando como base a abordagem sistêmico-familiar, que trata a ideia do sintoma não
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como pertencente a um indivíduo, mas como expressão ou metáfora das relações interpessoais. No estudo, foi
investigado o histórico familiar e de vida da paciente identificada, realizado o entendimento teórico do ciclo vital familiar
e observados possíveis efeitos dos segredos neste contexto, onde o mau comportamento da menina parece estar
servindo a função de prevenir a mudança, intervindo na relação do casal para que a mãe continue ocupando o espaço
de única responsável pelas filhas. É importante destacar o momento em que os sintomas começaram a aparecer, na
transição de um ciclo para outro. Apontar o paciente identificado como causador da instabilidade no sistema familiar
serve como uma forma de não ver os fracassos ocorridos e negar a existência de um problema maior que ocasionou a
crise conjugal. A partir do estudo de caso, pode-se concluir que trabalhar os segredos é importante, mas não
necessariamente deve ser o foco do tratamento. Traçar metas de apoio com o intuito de eliminar a tensão e a culpa
que envolvem estes segredos, é necessário, porém, não pode ser visto como solução para os problemas familiares.

8359652 - A INFLUÊNCIA DA JORNADA DE TRABALHO NA VIDA FAMILIAR DE PAIS E MÃES DE CRIANÇAS COM IDADE
DE 4 A 6 ANOS
Meiridiane Domingues de Deus (UFSC), Jana Gonçalves Zappe (UFSM), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A jornada de trabalho dos pais pode ter implicações no desempenho das funções parentais, influenciando
principalmente a participação e envolvimento no cuidado dos filhos. Este trabalho tem como objetivo avaliar a
influência da jornada de trabalho na vida familiar de pais e mães de crianças com idade de 4 a 6 anos. Participaram da
pesquisa 10 casais que possuem filhos (as) em duas instituições de ensino infantil de um município da região Sul do
Brasil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com ambos os membros do casal, individualmente, que
abordaram a influência da jornada de trabalho na vida familiar e no cuidado dos filhos. A mães tinham idade média de
34 anos (DP= 5,3) e a jornada de trabalho média semanal de 34hs (mínima de 20hs e máxima de 55hs). Os pais tinham
idade média de 37 anos (DP=5,1) e jornada de trabalho média semanal de 33hs, (mínima 0h e máxima de 50hs). Os
resultados sobre a influência da jornada de trabalho na vida familiar foram agrupados em duas categorias: 1) Influência
negativa e necessidade de redução da jornada de trabalho: tanto mães (n=3) quanto pais (n= 2) afirmaram que a jornada
de trabalho tem influência negativa para o convívio familiar e diminui o tempo dedicado aos filhos, contribuindo para a
ausência em momentos importantes do cotidiano, como as refeições diárias. Em função disso, duas mães relataram a
redução ou alteração da jornada de trabalho, e dois pais relataram mudança de emprego buscando melhor qualidade
de vida, maior envolvimento e participação na vida dos filhos. No entanto, três pais consideraram que a jornada de
trabalho não tem influência negativa no cuidado com os filhos, pois, embora seja cansativo, o trabalho não impede de
participar das atividades familiares e do cuidado com as crianças. 2) Importância da flexibilização do horário de trabalho:
tanto mães (n=5) quanto pais (n=3) que trabalham em horários flexíveis afirmaram que a jornada de trabalho não tem
influência no envolvimento com o cuidado dos filhos e com as atividades familiares, pois conseguem alternar com o
cônjuge as tarefas parentais e conciliar o tempo dedicado ao trabalho e ao cuidado com os filhos. Em conclusão, salientase o reconhecimento do impacto da jornada de trabalho no exercício das funções parentais, tanto para mães quanto
para pais, e a importância de estratégias como a redução ou flexibilização de carga horária para conciliar o trabalho e a
vida familiar.
6477879 - DAS RELAÇÕES EMARANHADAS AO REENCONTRO FAMILIAR: RELATO DE CASO CLÍNICO
Marcia Aparecida Miranda de Oliveira (UNIVALI), Letícia Corrêa Ferreira (UNIVALI),
Luciane da Silva Pillar (UNIVALI)
Trata-se de um relato de caso clínica acerca do atendimento familiar realizado com a família Carvalho*, que buscou
atendimento em virtude das queixas escolares do filho mais velho, de 12 anos, que não realiza as atividades em sala de
aula. Através da exploração da queixa identificou-se as demandas escolares enquanto queixa manifesta e a queixa
latente tratava-se do relacionamento fusionado estabelecido entre mãe e filho e distanciamento da figura paterna.
Neste sentido, a diferenciação é fundamental no processo de maturação emocional e intelectual dos sujeitos que
influencia e interage diretamente com o contexto familiar. O oposto da diferenciação é a fusão, caracterizada como
apego emocional excessivo em relações significativas. A fusão impede a percepção clara de si e a propensão a apresentar
sintomas diante de situações estressoras ou de confronto, como as quais o filho tem vivenciado. Portanto, trata-se de
uma família fusionada, que dificulta o desenvolvimento dos membros. O emaranhado familiar com limites pouco claros
e embaraçados faz com que regras e valores familiares que possam desestabilizar a estrutura de fusão, como a
autonomia, sejam negados e causem incomodo e sofrimento, no caso, na mãe. Os sintomas de revolta, falta de atenção
escolar do filho são gerados como uma forma de defesa da fusão familiar. A partir da psicoterapia foi identificada a
necessidade de trabalhar a percepção dos valores familiares e o encontro genuíno entre a família para que se supere as
relações fusionadas estabelecidas. Para tanto, os atendimentos foram realizados semanalmente com duração de 50
minutos, com o casal e simultaneamente com toda a família, sendo utilizada a dinâmica Brasão da Família e o Jogo
Colaborativo da Família a fim de desencadear novos movimentos na dinâmica familiar. Essas estratégias têm como
objetivo proporcionar a percepção de valores do sistema, o trabalho com mudanças sistêmicas, buscando crescimento
para os membros familiares e trazer à tona as dificuldades e facilitar a autoavaliação da família. Apresentou resultados
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significativos a partir da identificação de valores familiares e repetições transgeracionais, identificação das dificuldades
e potencialidades da paternidade e maternidade. A partir da tomada de consciência das dificuldades foi possível a
construção de uma nova narrativa sobre a família. Neste sentido, percebe-se que os movimentos do processo
terapêutico iniciados pela família têm influenciado no processo de homeostase e de autorregulação, gerando conflitos
e possibilidade de mudança a partir da reavaliação de aspectos antes cristalizados.
3227790 - ESTUDO DE CASO: CONFLITOS FAMILIARES: FATOR ETIOLÓGICO DE TRANSTORNO DE TAG EM CRIANÇA.
Mariana Francisco da Silva Mauda (UNIVALI), Marineide vieira Dos Santos (UNIVALI),
Marcia Aparecida Miranda de Oliveira (UNIVALI)
Levando em consideração que na perspectiva sistêmica, os membros do grupo familiar são influenciados mutuamente,
é notório que quando a família passa por eventos potencialmente estressantes, surjam problemas que a principio pode
se apresentar apenas em um de seus membro,contudo, o paciente identificado, possibilita que a família procure a
psicoterapia, a partir desse movimento, todo o sistema familiar passa a ser foco do olhar sistêmico. Tais situações
potencialmente estressantes tais como conflito entre os cônjuges no ambiente familiar, podem ser fatores etiológicos
de transtornos na criança. Por conseguinte, o transtorno de ansiedade generalizada pode ser uma das patologias
desencadeada a partir da exposição da criança a episodio constante de conflito conjugal. São características
apresentadas pela criança em sofrimento por conta do TAG, alterações gastrointestinais como diarréia, pensamentos
autocríticos, preocupação excessiva e sono agitado. Logo, a ansiedade doentia se apresenta de forma física, psíquico e
comportamental, sendo que a apresentação de diarréia pode ser uma delas. O objetivo da intervenção foi investigar a
etiologia de um quadro de diarréia em uma criança de oito anos, com duração de um mês, sem causas clinicas
comprovadas. O processo de intervenção terapêutica foi a partir da Terapia Familiar Sistêmica, com sessões, realizadas
uma vez por semana, com duração de cinqüenta minutos. O resultado da investigação fechou critério o para TAG,
desencadeado por conta da exposição da criança aos conflitos entre os pais. A partir disso, foram iniciadas as
intervenções com a família, sendo utilizadas como instrumento terapêutico as seguintes técnicas: Desenho conjunto,
Dramatização com objetos pequenos, Padrões comunicacionais apresentando as características do outro. Com isso foi
possível, trabalhar os padrões de funcionamento da família, aspectos referentes à melhoria dos padrões
comunicacionais do grupo familiar, alem de possibilitar reflexões dos pais sobre a necessidade de evitar a exposição da
criança em situação de conflitos. Segundo relato dos pais, a criança teve o quadro de diária sanado, isso por sua vez, foi
observado, desde que a família passou a ter suas dificuldades geradoras de conflitos trabalhadas na psicoterapia. Isto
evidencia a relevância da psicologia sistêmica com família, pois a partir de sua visão focada do contexto família,
possibilitou à etiologia do caso e consequentemente as devidas intervenções.
2725940 - UM ESTUDO SOBRE A AUTONOMIA RELACIONADA EM TRÊS GERAÇÕES FAMILIARES DE MULHERES DO RIO
DE JANEIRO.
Katia Nahum Campos (FSMA)
O modelo de família tradicional vem sendo questionado, principalmente, nas classes médias urbanas brasileiras.
Atualmente, as mulheres desse grupo são educadas para competir, crescer profissionalmente, buscar o sucesso e
valorizar a independência financeira. Ao mesmo tempo, espera-se que sejam o apoio de suas famílias. Esta problemática
demanda uma reflexão sobre sua socialização. O desenvolvimento do self estabelece-se nas interações interpessoais,
seguindo trajetórias culturais distintas, voltadas para maior ou menor autonomia ou relação. O objetivo desta pesquisa
foi investigar a valorização da autonomia em mulheres de três gerações familiares do Rio de Janeiro. Participaram do
estudo 51 famílias (avós, mães e filhas). Subescalas de autonomia, interdependência e autonomia relacionada foram
aplicadas para avaliar o modelo de desenvolvimento do self. Considerando que pode haver diferenças entre o que as
mulheres desejam para si e o que relatam vivenciar, foram utilizadas versões paralelas dos instrumentos, denominados
“real” e “ideal”. Os escores mais altos de todos os membros das famílias foram na subescala de self autônomorelacionado real (ARR). Foram encontradas diferenças significativas entre as médias na subescala de ARR para avós e
mães e para avós e filhas. Esses escores apresentaram uma correlação negativa com a idade. Mães e filhas gostariam
de ser mais autônomas e menos relacionais. As filhas/netas gostariam de ser mais autônomas do que as avós gostariam
e mais interdependentes do que as mães desejariam e também apresentaram escores mais altos na subescala de
autonomia relacionada ideal (ARI) em relação às avós. Os escores de ARI apresentaram uma correlação negativa com a
idade. Em geral, observou-se um efeito da escolaridade na subescala de ARR, Autonomia Ideal (AI) e ARI. Conclui-se que
as mulheres deste estudo valorizam aspectos da autonomia e da relação, seguindo um modelo de autonomiarelacionada. Apesar das mudanças históricas do papel social da mulher, esta trajetória de desenvolvimento é
predominante nas três gerações deste estudo. Observou-se também, que, apesar de demonstrarem uma valorização
da independência e realização profissional, continuam pensando em ser o apoio da família como mães e esposas.
Parecem se encontrar divididas entre diversos papéis, onde novos e antigos valores se fazem presentes entre as
gerações.
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9139427 - ESTILOS PARENTAIS E TRAJETÓRIAS DE SOCIALIZAÇÃO: UM ESTUDO COM DIFERENTES CONFIGURAÇÕES
FAMILIARES DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Leticia Oliveira da Silva (PUC-RIO)
Os estilos parentais e as trajetórias de socialização são temas cuja a construção é mediada pelas crenças parentais e,
por conseguinte, pela cultura, sendo de considerável relevância que sejam investigados de acordo com o contexto no
qual estão inseridos. Com o objetivo de identificar os estilos parentais e as trajetórias de socialização de diferentes tipos
de família, participaram do estudo 40 pais e mães residentes na cidade do Rio de Janeiro, com filhos entre 7 e 11 anos
de idade, de três configurações familiares: 10 casais de famílias nucleares, 10 mães de famílias mononucleares e 5 casais
de famílias reconstituídas. Foi utilizado um questionário sociodemográfico para coletar dados como idade, gênero e
tipo de família, o Inventário de metas de socialização/desenvolvimento (Keller et al., 2006; adaptado por Seidl-deMoura et al., 2008) para identificar as trajetórias de socialização, as cinco imagens dos sistemas de cuidados parentais
propostos por Keller (2005) para avaliação dos sistemas parentais e uma entrevista semiestruturada para identificar os
estilos parentais. Sobre as trajetórias de socialização, os resultados apontaram que famílias nucleares tenderam para
trajetória autônomo-relacional e famílias mononucleares e reconstituídas, para trajetória relacional. Em relação aos
estilos parentais, famílias mononucleares e reconstituídas apresentaram indícios de estilo indulgente, com alta
responsividade e baixa exigência. Já as famílias nucleares, demonstraram um estilo autoritativo, valorizando igualmente
ambas as dimensões. Nessa medida, o presente estudo almeja contribuir para a Psicologia do Desenvolvimento, a partir
de uma perspectiva sociocultural, e abrir caminhos para futuras investigações.

COMUNICAÇÃO ORAL 15 – IMIGRAÇÃO, SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE
6847994 - CICLO VITAL, FAMÍLIA E IMIGRAÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA NA LITERATURA INTERNACIONAL
Ana Paula Risson (UFSC), Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (UFSC)
As imigrações internacionais são fenômenos multideterminados, complexos, que perpassam a história da humanidade
e determinam a vida de indivíduos, famílias e civilizações. Migrar de um país para outro é um processo que compõe a
história de milhares de indivíduos e famílias ao redor do mundo, interferindo direta e indiretamente no ciclo vital
pessoal e familiar. Diante da complexidade do fenômeno imigratório e suas implicações na dinâmica e história das
famílias, este trabalho objetiva compreender de que maneira a imigração internacional interfere no ciclo vital familiar,
a partir de uma revisão integrativa em bases de dados nacionais e internacionais. A pesquisa foi realizada nas seguintes
bases de dados: Scopus, PubMed, PsycINFO, Web of Science, BVS e Scielo. Nessas bases foi utilizada a combinação dos
descritores “family”, “life Cycle” e “migration”, que localizaram, ao todo, 532 artigos. Após a aplicação dos critérios de
inclusão e exclusão, enquadraram-se para análise 12 artigos. Os trabalhos analisados consideram a imigração
internacional como um fator estressor horizontal e vertical no ciclo vital familiar. É um estressor horizontal por ser um
evento imprevisível e de relação com o contexto social, econômico e político da família. É, também, um estressor vertical
por reorganizar ou redefinir os padrões de funcionamento e história da família. A imigração foi considerada pelos
autores como um fenômeno intergeracional na dinâmica familiar, influenciando suas crenças, rituais e valores. O
processo de aculturação da família imigrante foi um dos principais temas tratados pelos artigos analisados. A
discrepância de aculturação entre pais e filhos, além de tencionar a dinâmica familiar, refere-se a um fator de risco para
envolvimento com álcool e drogas pelos filhos, conflitos relacionais e agravos em saúde mental. Diante disso, a família
imigrante precisa recorrer aos seus recursos e habilidades para administrar as mudanças ocasionadas pela imigração e
vida em novo contexto social e cultural. Programas e estratégias de intervenção com famílias imigrantes foram
mencionados como importantes dispositivos de auxílio na inserção social da família e no enfrentamento dos estressores
ocasionados pelo processo de aculturação. Em serviços especializados para atendimento de imigrantes, percebeu-se a
importância de uma postura profissional que considere os aspectos étnicos e culturais da família imigrantes e que
compreenda o processo imigratório como um fator de risco na vida dos imigrantes. Esta pesquisa não identificou
nenhum artigo sobre famílias imigrantes residentes no Brasil, apontando para a necessidade de estudos com este
público e neste contexto social e cultural.

1515454 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A FAMÍLIAS HAITIANAS IMIGRANTES NO PROCESSO DE NASCIMENTO NA
MATERNIDADE DO HU/UFSC
Dayane Sell Pietro (UFSC), Julia Grillo Schaefer (UFSC), Barbara Jacques (UFSC)
Como um reflexo da crescente imigração de refugiados para o Brasil nos últimos anos, este estudo surgiu de uma
experiência de estágio em uma maternidade de Florianópolis, onde foi observado um progressivo aumento de
internações por parte de imigrantes, em especial haitianas. Devido às dificuldades comunicacionais, visto que grande
parte delas falava pouco ou nada a língua portuguesa, bem como dificuldades na relação com a equipe devido ao
aspecto comportamental, este estudo tem como objetivo entender os impactos de ser imigrante, gestante e casal-
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grávido em um sistema cultural diferente do seu de origem, bem como encontrar estratégias e ampliar a compreensão
acerca do atendimento psicológico a imigrantes haitianos. Entendendo que todo indivíduo pertence a um sistema
cultural, bem como o ciclo gravídico-puerperal, neste estudo são abordadas as diferenças deste processo no Brasil e no
Haiti e a importância da atenção do profissional de saúde a isso. Desta forma, foi realizada uma pesquisa sobre como o
ciclo gravídico puerperal é vivido no Haiti e buscou-se compreender o contexto migratório dessas famílias, que mostrouse, em sua maioria, ser de refúgio devido à instabilidade política e econômica de seu país de origem. Assim, observa-se
um conjunto de fatores potencializadores de desorganização psíquica. Para exemplificar tal situação, foi escolhido um
caso em que uma mulher haitiana, junto a seu companheiro também haitiano, deu à luz a gêmeos que nasceram
prematuros, com 33 semanas de gestação. Com a prematuridade, a internação hospitalar se estendeu, pois, os bebês
tiveram que ficar na UTI Neonatal, o que acarretou em um contato muito próximo com a equipe e com os contrastes
culturais. Dessa forma, alguns conflitos ocorreram com a equipe que, inserida no sistema cultural brasileiro, entendia
algumas atitudes por parte do casal como negligência. Com o atendimento do serviço de psicologia, foi possível
compreender que o que estava por trás de tais atitudes nada dizia sobre negligência, mas sim sobre cultura e contexto
migratório. Como resultados, este trabalho discute alguns elementos: a ética da psicologia que enquanto comprometida
com os direitos humanos, não pode deixar de olhar para a população imigrante que se apresenta em sua singularidade
e complexidade; o fato da formação cultural e psíquica dos sujeitos serem inseparáveis, tornando a compreensão
cultural essencial para o trabalho da psicologia; e que cada vez mais é preciso buscar novas formas do fazer psi para
essas populações, cujo movimento migratório só aumenta.
7723946 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E IMIGRANTES DA VENEZUELA: UMA
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA
Bianca Rodrigues da Silva (UFPB), Mariana Camila Pereira da Paz (UFPB),
Maria Beatriz Brito Mendes de Oliveira (UFPB)
Tendo como objeto de estudo a aprendizagem, o psicopedagogo tem direcionado em seu trabalho interventivo e
preventivo ações voltadas para o coletivo, em conjunto com profissionais de diversas áreas, visando, a partir desse
contexto, favorecer a inserção e inclusão do sujeito tanto no mundo acadêmico, como social. Com isto, considerando
as implicações do contexto de vulnerabilidade social, risco social e imigração no desenvolvimento humano e
consequentemente na aprendizagem do sujeito, este trabalho teve como objetivo geral propor intervenções
psicopedagógicas para as pessoas atendidas pelas Aldeias Infantis SOS-PB. Para isto, utilizou-se como base metodológica
uma abordagem qualitativa de natureza aplicada com caráter descritivo, e para a coleta de dados, realizou-se
entrevistas semiestruturadas com a assistente social e psicólogas da organização e observação da sede das Aldeias
Infantis SOS, em João Pessoa, Paraíba. A partir do levantamento de dados foi possível coletar as queixas apresentadas
pela instituição e identificar suas demandas, como auxílio na aquisição de renda; ausência de psicopedagogo na
instituição; dificuldades da população atendida em aprender e executar as atividades propostas nos projetos;
necessidade de reintegração social e escolar das crianças e jovens; dificuldades dos imigrantes venezuelanos atendidos
em aprender o português e se socializar. Destarte, pôde-se propor intervenções psicopedagógicas para a organização e
a população assistida. Vê-se a necessidade da vinculação do estágio de Psicopedagogia da UFPB com a organização,
ajudando a auxiliar e identificar as potencialidades dos sujeitos e dificuldades de aprendizagem, assim como a realização
de atendimentos psicopedagógicos individuais, auxiliando na reintegração social e escolar, proporcionando a
interligação entre o apoio psicopedagógico da organização e escola. Outrossim, tratando-se dos imigrantes, propõe-se
o trabalho da língua portuguesa através de atividades lúdicas que simulam a vida real no brasil, para trabalhar
comunicação, socialização e familiaridade com a cultura brasileira. Ademais, sugere-se a elaboração de uma hortamandala, podendo utilizar os alimentos da colheita na produção dos alimentos da cozinha da instituição. Conclui-se que
há relevância da atuação psicopedagógica frente às causas sociais e políticas públicas, com isso, com base nas demandas
apresentadas, pode-se elaborar intervenções psicopedagógicas que auxiliem na prevenção de futuras dificuldades e na
estimulação da aprendizagem significativa e desenvolvimento humano, assim, atendendo aos objetivos do trabalho,
possibilitando ampliar e explorar novos campos de atuação psicopedagógica, com uma proposta de trabalho
multidisciplinar, abrindo portas para interligação do trabalho psicopedagógico e proporcionando que esta possa se
estender à escola que atende as crianças e jovens da organização.
3946126 - CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE: O QUE SUAS PROFESSORAS SABEM SOBRE MAUS TRATOS
Ana Paula de Almeida Guimarães (UFPR), Gabriela Reyes (UFPR), Linie Machado (UFPR)
No Brasil, a violência contra crianças e adolescentes é a primeira causa de morte na faixa etária de 5 a 19 anos e a
segunda no período de 1 a 4 anos. Os maus tratos infantis são as causas de violação mais prevalentes na sociedade e as
menos visíveis. Esse fenômeno atinge inúmeras vítimas e tem sido reconhecido como um grave problema de saúde
pública, visto que está presente em todas as classes sociais. Na maioria das vezes, manifesta-se por intermédio da
violência física, pois seu uso está vinculado a práticas punitivas e educativas direcionadas às crianças. O fato de sua
prática estar culturalmente aceita, dificulta ainda mais o processo de erradicação, à medida que esta se alastra
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progressivamente, culminando em diversos malefícios à curto, médio e longo prazo. Diante disso, o estudo dessa
violação se torna extremamente relevante no meio acadêmico e social, considerando que os danos que tal prática
acarreta complicações no âmbito relacional, psicológico, cognitivo, emocional e comportamental da vítima. O objetivo
do presente estudo foi analisar comportamentos de crianças pré-escolares, que apresentam conduta atípica no
contexto de sala de aula, buscando entender se esta possui relação com a prática de maus tratos. Participaram do
estudo cinco crianças entre 4 e 5 anos de idade e suas respectivas professoras. Em relação às docentes, foi avaliado se
as mesmas possuem conhecimento significativo sobre a temática, averiguando a influência de uma relação afetiva na
identificação de casos de maus-tratos. A metodologia de pesquisa empregada foi a descritiva, sob caráter qualitativo.
Em relação aos instrumentos de pesquisa, para análise das crianças suspeitas de serem vitimizadas foi utilizado um
Protocolo de Observação no qual eram preenchidos comportamentos considerados suspeitos, e para as docentes foi
elaborado um questionário, no qual deveriam relatar os encaminhamentos que destinariam a uma situação de
vitimização no contexto familiar. Os resultados da pesquisa evidenciaram que os comportamentos das vítimas de abusos
nem sempre são identificados, uma vez que os indicadores são muito relativos e dependem de cada indivíduo. Notouse também que as educadoras conhecem aspectos relativos à temática abordada, porém ainda existe uma certa
dificuldade em lidar com os encaminhamentos cabíveis. O estudo revela a importância de fomentar projetos de
capacitações para os educadores, a fim de favorecer a identificação de vítimas e estimular medidas de prevenção,
diminuindo assim a prevalência de casos.
7193920 - REDES DE APOIO À MATERNIDADE EM FAMÍLIAS MONOPARENTAIS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL
Mônica Sperb Machado (UFRGS), Karina Scapin Teixeira (UFSM), Bruna Fragoso Cousseau (UFSM),
Gabriela Sarturi Rigão (UFSM), Tania Helena Monteiro Andrade (UFSM),
Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM)
Observa-se a pluralidade de configurações e dinâmicas familiares na contemporaneidade, resultado de transformações
sociais, históricas e culturais das últimas décadas. As famílias monoparentais compõem parte do cenário de diversidade
de organizações familiares brasileiras, sendo a maioria formada pela mãe, sem cônjuge, responsável pelos seus filhos.
Estudos evidenciam as dificuldades vivenciadas pelas mulheres ao assumirem sozinhas os lares e a educação dos filhos,
na ausência do cônjuge, buscando conciliar tais responsabilidades com a necessidade de trabalhar pelo sustento do lar.
Somado a esses aspectos, têm-se que muitas dessas mulheres e suas famílias vivem em situação de vulnerabilidade
social, o que implica em outras peculiaridades e desafios, que podem impactar no exercício das funções parentais e na
saúde dos membros das famílias, tornando essencial a existência de redes de apoio à maternidade. A partir do exposto,
o presente estudo objetivou compreender a dinâmica das redes pessoais significativas para a maternidade em famílias
monoparentais em situação de vulnerabilidade social. Participaram dez mulheres que tinham filhos crianças,
responsáveis por famílias cadastradas em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de um município do
interior do Rio Grande do Sul. Foram aplicados um Questionário Sócio demográfico, uma Entrevista semiestruturada e
o Mapa de Redes. Os dados coletados foram gravados, transcritos e tratados conjuntamente a partir de análises
descritiva e de conteúdo. Os resultados revelaram que familiares, amigos, vizinhos, “patrões” e profissionais/serviços
conferiam apoio à maternidade das participantes. As relações identificadas se destacaram por desempenhar funções
como: ajuda material, companhia social, apoio emocional, guia de conselhos e regulação social. Considera-se que as
redes podem ser reconhecidas enquanto potencialidades presentes no contexto das próprias famílias e tendo em vista
a possível fragilização de seus vínculos de convivência. O apoio ofertado pelas redes sociais pode repercutir de maneira
positiva no comportamento materno, no que as mães podem se sentir mais amparadas ou legitimadas no exercício das
funções parentais. Somado a isto, entende-se a relevância de se ampliar os estudos sobre as redes pessoais significativas
a fim de fomentar práticas profissionais que as incluam nas intervenções e estratégias.

6993966 - REPRESENTATIVIDADE DE MINORIAS POLÍTICAS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA PRODUÇÃO BRASILEIRA
Samuel Santos Miguel (UNOESC), Adriano Schlösser (UNOESC), Adriano Beiras (UFSC)
O contexto social evolui concomitante às mudanças culturais que afetam a organização das relações em cada época
histórica. Nesse sentido, evidencia-se a importância de entender a representatividade como um mecanismo de
fortalecimento individual e grupal, dando visibilidade aos interesses e às demandas de movimentos sociopolíticos
considerados vassalos pela hegemonia política dominante, a qual elege categorias identitárias que passam ser
consideradas compatíveis ou incompatíveis. Este fenômeno ocorre pela dialética da inclusão-exclusão social que afeta
diretamente grupos minoritários de poder político, como mulheres que sofrem em uma estrutura social machista e
hierárquica, a população LGBTIQ frente à influência opressora heterossexista, grupos étnicos de negros e indígenas
vistos como subalternos sob ideais racistas construídos culturalmente, dentre outras categorias denominadas minorias
políticas. Diante do exposto, buscou-se identificar a produção científica brasileira que trata do fenômeno
“representatividade” associado a grupos sociais. Metodologicamente, realizou-se um recorte temporal do ano de 2000
a 2018, exclusivamente de artigos no idioma português-Brasil e disponíveis por completo, tendo como descritores os
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termos “representatividade” e “identidade” nas bases de dado IndexPsi, Pepsic, Scielo e Portal de Periódicos da Capes,
sendo selecionados 35 artigos para compor a análise. De acordo com os resultados, percebeu-se a dificuldade conceitual
e da aplicabilidade da representatividade, principalmente nos quesitos da eleição de um ator que represente os
interesses do grupo social e ainda a individualidade dos membros que o compõem, sendo impossível uma representação
totalizante. Os artigos se utilizam do termo representatividade como forma de desenvolver a autonomia e legitimar a
identidade de determinada categoria social, enquanto grupo de posicionamento político pertencente a um movimento
social. Ademais, buscam demonstrar o valor social e identitário correspondente ao grupo minoritário e sublinhado,
necessitando desenvolvimento de mecanismos de ação que favoreçam a equidade e o exercício da cidadania de todas
as camadas sociais. Contudo, a representatividade atua do individual para o coletivo ao fortalecer minorias políticas
ampliando a visibilidade identitária e os interesses na sociedade, bem como a relevância do sofrimento ético-político
que caracteriza sua posição minoritária.

COMUNICAÇÃO ORAL 16 – TDAH AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO
2594790 - UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DE LITERATURA SOBRE AS INTERAÇÕES SOCIAIS DE ADOLESCENTES COM E
SEM TDAH - DE 2010 A 2019
Rejane Célia de Souza Godinho (UFPA), Mariana Bezerra das Flores (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA), Fernando Augusto Ramos Pontes (UFPA)
A rede de interações sociais dos adolescentes é complexa uma vez que estes apresentam diversos níveis de experiência
interpessoal. Todavia, esta complexidade ganha contornos peculiares quando se trata de adolescentes com transtornos
do desenvolvimento como o TDAH. Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar uma análise
bibliométrica e de rede que fornece insights que não foram vistos ou avaliados por outras revisões sobre este assunto.
Esta revisão sistemática utilizou a base de dados Scopus para realizar a busca inicial com os termos “social interaction”
AND “ADHD” AND “adolescents” que apresentou 2.479 artigos em todos os campos, numa análise de título do artigo,
resumo e palavras-chave, no período de 2010 a 2019, utilizando artigos e revisões como tipos de documentos. O
processo de refinamento de resultados resultou em 16 estudos para análise. A utilização de ferramenta bibliométrica
rigorosa apontou três clusters de pesquisa para análise topológica, identificação de tópicos de palavras-chave,
interrelações e padrões de colaboração. Este mapeamento sistemático ajuda a ilustrar graficamente a evolução das
publicações no decorrer do tempo, identificar áreas de interesse para as pesquisas atuais e orientações futuras em
potencial. Os achados fornecem um roteiro para futuras investigações neste assunto.
8369992 - A TRAJETÓRIA ACADÊMICA DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DIAGNOSTICADOS COM TDAH À LUZ DA
TEORIA BIOECOLÓGICA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
Cátia Regina Papadopoulos (UNIRIO), Zena Winona Eisenberg (PUC-RIO)
O estudo teve como objetivo investigar à luz da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano que fatores
impactaram de forma positiva o desenvolvimento de estudantes universitários diagnosticados com TDAH, que os
fizeram alcançar e cursar o ensino superior. Participaram da pesquisa 10 estudantes de graduação de uma universidade
privada do Rio de Janeiro. Os dados foram produzidos por meio de entrevista semiestruturada no contexto da própria
universidade. As análises foram realizadas com uma abordagem qualitativa de análise de conteúdo. As categorias e
subcategorias foram construídas a partir do que emergiu dos dados das entrevistas, considerando-se o modelo PPCT
(Processo, Pessoa, Contexto, Tempo), característico das pesquisas aportadas no modelo Bioecológico. Os dados
apontaram para um conjunto de fatores que impactaram positivamente a trajetória acadêmica desse grupo de
estudantes, seja para a chegada à universidade, seja para lá permanecer, seja para ambos. Durante todo o ensino básico,
os fatores foram: (a) um ambiente escolar atraente, acolhedor e incentivador; (b) uma sala de aula organizada, com
poucos alunos, apresentando a possibilidade de diálogo entre os pares e professores; (c) mediação da aprendizagem
com: os professores contratados pelos pais para reforço escolar, os familiares, os colegas de sala de aula e, os
professores da escola durante a recuperação e; (d) as inciativas parentais que ajudaram a direcionar o percurso
acadêmico. No ensino superior os fatores ressaltados pelos estudantes foram: (a) o tempo estendido para realização
das avaliações e; (b) o suporte pedagógico, psicológico e psicopedagógico oferecido pela instituição de ensino. E durante
toda a trajetória acadêmica, ou seja, da educação infantil até o ensino superior fatores como: (a) diagnóstico, (b)
tratamento medicamentoso e/ou psicoterapêutico; (c) estratégias metacognitivas; (d) características do professor como
ser atencioso e explicar devagar e de várias formas; (e) características pessoais; (f) identificação com o professor; (g)
suporte afetivo familiar e escolar e; (h) socialização, foram os elementos que, segundo eles, trouxeram benefícios para
suas trajetórias. Conclui-se que se existir por parte da família, da escola e da sociedade, atitudes que busquem destacar
e fortalecer as características e habilidades particulares desses estudantes reduzindo a força da patologização, os
resultados poderão ser melhores. Que para além dos estereótipos macrossistêmicos da sociedade contemporânea, que
enfatizam deficiências e prejuízos, assim como um discurso determinista de fracasso acadêmico dos estudantes
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diagnosticados com TDAH, que haja um olhar direcionado para o que eles pensam, o que conseguem realizar e o modo
como aprendem.
3955575 - Influência de oficinas com jogos de regras na avaliação dos pais sobre aspectos cognitivos e afetivos de
crianças com TDAH
Claudia Broetto Rossetti (UFES), Daniela Dadalto Ambrozine Missawa (UFES),
Larissy Alves Cotonhoto (IFES)
Dentre os temas investigados acerca das relações entre afetividade e inteligência em crianças com o Transtorno do
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), destaca-se a avaliação dos pais acerca das habilidades e capacidades do
filho nos processos de diagnóstico e intervenção. Objetivou-se analisar se a participação dos pais em oficinas de jogos
de regras, juntamente com o filho com TDAH, contribui para modificação da percepção com relação a aspectos
cognitivos e afetivos dessas crianças. Participaram do estudo oito responsáveis por crianças com TDAH e seus filhos. Foi
realizada a análise dos resultados do WISC IV das crianças, bem como o preenchimento do “Protocolo para hipótese
diagnóstica para TDAH” (versão para pais) e do protocolo “Histórias Sobre os Aspectos Afetivos”. Foram realizadas duas
aplicações dos instrumentos, uma antes e outra após a participação semestral nas oficinas com jogos de regras.
Observou-se que ocorreram alterações positivas e negativas nas avaliações dos pais acerca dos seus filhos. Ao comparar
as avaliações de todos os pais relacionadas às condutas afetivas, antes e após as oficinas, pôde-se observar que
ocorreram poucas alterações. Considerando os resultados das alterações pode-se perceber que as avaliações realizadas
pelos pais nem sempre estiveram em consonância com a avaliação psicométrica, principalmente com relação às
condutas afetivas. Os afetos dos pais e as crenças acerca da capacidade dos próprios filhos pareceram ter uma
interferência maior nas avaliações realizadas do que os resultados dos testes realizados. O que nos faz considerar que
o afeto teve uma influência importante na realidade observada pelos indivíduos. Pode-se concluir que as oficinas com
jogos de regras contribuíram para que algumas alterações nas avaliações dos pais acerca dos filhos ocorressem.
Entretanto, é importante associar o trabalho em oficinas de jogos com atividades de reflexão e análise com os pais para
que estes possam realizar uma avaliação mais próxima aos comportamentos efetivamente demonstrados pelos filhos
com TDAH.

5616573 - INTERVENÇÃO PSICOEDUCATIVA PARA CUIDADORAS DE CRIANÇAS DE TDAH: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Matheus dos Santos da Silveira (UFPA), Carolina Moraes Dourado (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento representado
pela manifestação de problemas referentes à desatenção, impulsividade e hiperatividade. Diversas consequências
podem ser percebidas em um contexto como a família quando um de seus membros possui um transtorno como o do
TDAH, logo, intervir em qualquer alteração do desenvolvimento é fundamental para a aquisição de habilidades que
possam vir a ofertar uma maior qualidade de vida aos indivíduos. Uma crescente nos estudos da área vem sendo
pesquisar aspectos relacionados aos cuidadores, ou seja, aqueles que dedicam tempo, e cursos e habilidades para cuidar
de pessoas com alguma alteração no desenvolvimento. Nesse sentido, diversas estratégias podem ser pensadas como
utilizáveis para este público, sendo um exemplo a psicoeducação, um processo de transmissão de informações relativas
a um transtorno em específico, sendo utilizada para propiciar o maior conhecimento de cuidadores a respeito de suas
possibilidades de cuidado. Considerando a relevância do tema, o objetivo geral do presente estudo foi ode relatar a
experiência do desenvolvimento de uma intervenção psicoeducativa à cuidadores de crianças com TDAH. Foram
desenvolvidas sete sessões de intervenção, com temas considerados relevantes para se tratar com as cuidadoras,
estruturadas em quatro eixos comuns: exposição, compreensão, desenvolvimento das sessões e técnicas de expressão
emocionais. As sessões também envolveram a utilização de recursos audiovisuais, resumos escritos e impressos, a
utilização de exemplos e dinâmicas, além da troca ativa entre pesquisadores e participantes. Conclui-se que,
intervenções psicoeducativas devem ser mais realizadas, não apenas no contexto do TDAH, tendo em vista a validade e
a possibilidade de disseminação de conhecimentos para os cuidadores, pessoas ativas diariamente na vida de crianças
com alterações no desenvolvimento.
4781171 - EXPERIÊNCIA DE GRUPOS DE PSICOEDUCAÇÃO COM FAMILIARES DE PESSOAS COM TRANSTORNO MENTAL.
Lisiane dos Santos Welter (UFSM), Andressa Rocha Da Cas (ICOG),
Thamires Pereira Barbosa (UFSM), Fernanda Nardino (UFSM)
O relato é sobre uma experiência de promoção de cuidados a familiares cuidadores de pessoas com transtorno mental,
através da prática de grupos de psicoeducação, em uma unidade de atenção psicossocial de um hospital universitário.
Esta é uma prática que vem acontecendo desde os anos 70, e consiste em orientar, elucidar duvidas e diagnósticos,
falar sobre manejo de situações e acolher as pessoas que estão passando por um momento delicado de doença. Nesta
intervenção, o terapeuta pode ser criativo e elaborar diferentes formas de abordar o tema, com vídeos, discussões,
material elucidativo escrito... Pode ocorrer individual, grupal, com quem está passando pelo processo de doença ou por
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quem está acompanhando o momento. A psicoeducação facilita o entendimento dos problemas, sintomas e doenças,
ao esclarecer dúvidas e mostrar que o indivíduo/cuidador em questão é ativo no tratamento. Estes grupos foram
pensados por se perceber na instituição o desconhecimento sobre o que estava acontecendo com o familiar adoecido
quando internava, em como eles poderiam cuidá-lo ou ajudá-lo, de forma que acarretava em sofrimento e sobrecarga
aos familiares que estavam na situação de cuidadores. Assim, foram organizados 4 encontros, dos quais participaram
17 familiares no período de agosto a setembro de 2017. Foram utilizadas técnicas de vídeos, de folders informando
sobre transtornos mentais e acolhimento. Às histórias de vida relatadas nos encontros semanais foram marcados por
diferentes temáticas que envolveram transtornos mentais, cuidados, manejos, orientações, estigma em Saúde Mental.
Além do aspecto educativo tornava-se um momento de trocas e apoio entre os familiares, de forma a fortalecê-los em
suas lutas, fosse contra o preconceito que seus familiares sofrem, fosse pelaa busca de seus direitos ou de cuidados
com a saúde para consigo. O momento do encontro propiciava uma troca única entre os pares, de fortalecimento para
eles, pois o desconhecimento de parte dos familiares sobre o que acontece com o seu familiar (sintomas dos transtornos
mentais) afeta diretamente no cuidado; também traziam sobre a importância apoio e de troca de experiências entre os
participantes. Então além do caráter educativo, de promoção e preventivo, esses grupos tornaram-se um apoio para
quem passava pela mesma experiência. O cuidar de quem cuida ainda acontece de forma incipiente, mas através desta
experiência, constatou-se a importância da continuidade do cuidado para os familiares, pois este implica diretamente
na atenção das pessoas em tratamento e na própria Saúde Mental de quem está no papel de cuidador.
7862792 - THE MEDICALIZED CHILD IN THE CLASSROOM: WHAT MUNICIPAL SCHOOLS TEACHERS FROM BOA VISTA
THINK ABOUT
Idonézia Collodel Benetti (UFSC), Jessica Almeida Gomes (UFRR),
Fernanda Ax Wilhelm (UFRR), Ana Paula da Rosa Deon (UFSC), João Paulo Roberti Junior (UFSC)
The discussion about the medicalization of childhood is a growing issue. In the school context, many referrals present a
repetitive cycle: the school, confronted by the difficulties of the child, requests a family intervention and, when this
fails, the school sends the child to a child psychiatrist. The present study aimed to know the teachers’ perception of the
medicalization’s effects on students’ behavior in the classroom. Exploratory and descriptive in nature, this study
engaged four teachers from different municipal schools in Boa Vista-RR, who had practical experiences with that
researched problem. A semi-structured questionnaire, applied to the participants, revealed that none of them had
undergone any training or qualification to work with children who have learning difficulties or special needs. The
analysis, anchored in the assumptions of the thematic-categorial analysis proposed by Bardin, resulted in the following
categories: a) consequences of medicine use; this category generated three subcategories – physical, cognitive and
emotional; b) difficulties in treatment with students who use drugs; c) need for support and information. The results
showed that students who use medicine present drowsiness, which compromises classroom involvement and learning.
Some obstacles to learning included sadness, apathy, lack of will and classroom interaction. Faced with such behaviors,
teachers reported that they do not know how to act, feeling powerless. Thus, they realize the need to have more
information on the subject, as well as preparation and support to deal with children. Problems in communication with
the children's family signalized a lack of information on adjustments or the exchange of medicines. Then, teachers
emphasized the urgency of hiring psychologists to work in schools. Analyzes indicate gaps in teacher training, especially
when it comes to child and inclusive education since the demands in the sphere of special education can no longer be
only the domain of medical knowledge only. For this reason, education professionals should also take ownership and
knowledge of issues involving special needs, learning disabilities and the use of psychotropic medicine in school-age
children. Another interesting point is that teachers see psychologists only as problem solvers; they did not mention the
work involving subjectivity and interpersonal relations in the school context, either the possibility of a discussion about
the educational practice reflection.

COMUNICAÇÃO ORAL 17 – CUIDADORES
5325463 - A FORÇA DOS “LAÇOS FRACOS” EM REDES SOCIAIS PESSOAIS DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM
PARALISIA CEREBRAL
Samia Marcia Araujo Monteiro Pires (UFPA), Fernando Augusto Ramos Pontes (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
Conceitua-se rede social como uma metáfora que exprime um dado sistema social movido por um complexo conjunto
de relações entre os atores pertencentes a esse sistema. As pesquisas sobre redes sociais analisam as relações
desenvolvidas entre os atores que podem ser objetos, pessoas, instituições, eventos, entre outros. O estudo em questão
é um relato de pesquisa do tipo exploratório e teve como objetivo geral descrever, analisar e comparar as topologias
das redes sociais pessoais de cuidadores de crianças com paralisia cerebral e de cuidadores de crianças com
desenvolvimento típico. A amostra foi definida por conveniência e constituída por 60 indivíduos distribuídos igualmente
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nos dois grupos citados, ambos os grupos eram atendidos em serviços de saúde na cidade de Belém. Os dados foram
coletados a partir da aplicação do Inventário Biosóciodemográfico (ISD), de autoria do Laboratório de Ecologia do
Desenvolvimento (PPGTPC-UFPA) e adaptado pela pesquisadora, cujo qual caracterizou a amostra e do Questionário de
Análise de Redes Pessoais, elaborado pelo Grupo de Pesquisa em Análise de Redes Social do Laboratório de Ecologia do
Desenvolvimento do PPGTPC-UFPA, com o qual se coletou dados de redes sociais. Os dados foram tratados pela
estatística descritiva e inferencial por meio dos pacotes estatísticos SPSS versão 20.0© para Windows, aplicativo Minitab
versão 17.0 e pelos softwares de análise de redes sociais EGONET e UCINET 6. Os resultados alcançados indicam que
nas topologias das redes dos dois grupos de cuidadores há similaridades em algumas variáveis e diferenças estatísticas
em outras. Na presente apresentação, serão tratadas a variável n-cliques (métrica de rede que analisou os
agrupamentos na rede e o modo como podem tornar as redes mais ricas em diversidade de recursos); essa variável
apresentou diferenças estatísticas significativas nos dois grupos. Almeja-se que a pesquisa possa contribuir para
elaboração de processos de intervenção em nível de política pública que reforcem a importância da rede social pessoal
no enfrentamento das demandas da deficiência, por meio do incremento de suportes sociais diversos nas redes desses
cuidadores.
7813287 - A IMPORTÂNCIA DAS REDES SOCIAIS PESSOAIS A CUIDADORES DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL
Samia Marcia Araujo Monteiro Pires (UFPA), Fernando Augusto Ramos Pontes (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
As pesquisas sobre redes sociais analisam as relações desenvolvidas entre os atores que podem ser objetos, pessoas,
instituições, eventos, entre outros. O estudo em questão é um relato de pesquisa do tipo exploratório e teve como
objetivo geral descrever, analisar e comparar as topologias das redes sociais pessoais de cuidadores de crianças com
paralisia cerebral e de cuidadores de crianças com desenvolvimento típico. A amostra foi definida por conveniência e
constituída por 60 indivíduos distribuídos igualmente nos dois grupos citados, ambos os grupos eram atendidos em
serviços de saúde na cidade de Belém. Os dados foram coletados a partir da aplicação do Inventário
Biosóciodemográfico (ISD), de autoria do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento (PPGTPC-UFPA) e adaptado pela
pesquisadora, cujo qual caracterizou a amostra e do Questionário de Análise de Redes Pessoais, elaborado pelo Grupo
de Pesquisa em Análise de Redes Social do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento do PPGTPC-UFPA, com o qual
se coletou dados de redes sociais. Os dados foram tratados pela estatística descritiva e inferencial por meio dos pacotes
estatísticos SPSS versão 20.0© para Windows, aplicativo Minitab versão 17.0 e pelos softwares de análise de redes
sociais EGONET e UCINET 6. Os resultados alcançados indicam que nas topologias das redes dos dois grupos de
cuidadores há similaridades em algumas variáveis e diferenças estatísticas em outras. Na presente apresentação, serão
tratadas a variável intensidade dos vínculos (vínculo de intensidade forte entre os egos e seus alters), que apresentaram
escores semelhantes nos dois grupos de cuidadores e a variável tipos de vínculos, que apresentou diferenças estatísticas
significativas nos dois grupos. Almeja-se que a pesquisa possa contribuir para elaboração de processos de intervenção
em nível de política pública que reconheçam a importância da rede social pessoal frente às necessidades de recursos
diversos requeridos pelas famílias que vivenciam a experiência da deficiência, assim como possa estimular aos
profissionais que atendem a essa demanda, o entendimento acerca da importância de seus papeis desempenhados na
vida dessas famílias.
7745451 - OS SENTIMENTOS DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM RODAS DE CONVERSA
Daniele Loureiro Torres (UFPA), Jair Deivison Freire Amoras (UFPA),
Ruth Daisy Capistrano de Souza (UFPA), Amanda de Aquino Peixoto (UFPA)
O presente trabalho apresenta as Rodas de Conversa (RC) como uma estratégia favorecedora ao desenvolvimento de
crianças com deficiência, bem como de seus cuidadores, oferece um espaço de acolhimento, orientação, troca,
aprendizado e empatia aos participantes. O objetivo deste trabalho é descrever momentos de vivências e sentimentos
de cuidadores de crianças com deficiência, no Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (CASMUC). Os
encontros aconteceram em dois dias na semana e foram conduzidos por uma equipe multiprofissional do Laboratório
de Ecologia do Desenvolvimento (LED-UFPA), ofertado aos cuidadores de crianças com deficiência que estavam
disponíveis na sala de espera do CASMUC e que mediante convite, aceitassem participar das RC. As RC foram
constituídas em média com a participação de cinco cuidadores, o que representa um total aproximado de 40
atendimentos mensais, contudo participaram deste estudo 22 cuidadores. Os temas discutidos surgiam a partir das
histórias trazidas por esses cuidadores e pelas questões levantadas durante a roda de conversa. A análise de conteúdo,
os dados apontam que nos resultados ocorreram a identificação dos seguintes sentimentos: esperança (59,09%), medo
(36,36%) e tristeza (27,27%) que aparecem com mais frequência nos relatos dos cuidadores, sendo alegria (9,09%) e
ansiedade (4,5%) os menos frequentes. A Roda permitiu ampliar os conhecimentos e habilidades em relação às
dificuldades, potencialidades e cuidado de sua criança, o esclarecimento de dúvidas pertinentes a patologia, bem como
as políticas de garantia de direitos que lhe são asseguradas, e encaminhamentos para redes de apoio, além de
acolhimento. Concluiu-se que os cuidadores mantêm sentimentos de esperança durante o processo de doença da
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criança, o que se torna fundamental para a o progresso do tratamento e uma melhor qualidade de vida para ambos. A
ansiedade, categoria menos presente no discurso dos cuidadores, talvez pelos fatores que podem influenciar esse
sentimento, tais como: apoio do cônjuge, acompanhamento médico de suas crianças e apoio da rede multiprofissional
todas as vezes que vão para as consultas. O suporte e o amparo aos cuidadores parecem fundamentais, tanto para a
saúde emocional e física dos cuidadores como para a criança com deficiência.
5667593 - RODAS DE CONVERSA: SERVIÇO DE APOIO AOS CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA EM UM
CENTRO DE SAÚDE-BELÉM/PA
Helena Carollyne da silva Souza (UFPA), Yasmin Borges Farias (UFPA),
Ruth Daisy Capistrano de Souza (UFPA), Manoella Canaan Carvalho Cleophas Cunha (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
Rodas de Conversa (RC) são espaços em que os participantes se expressam, trocam informações e experiências,
esclarecem dúvidas, adquirem conhecimentos sobre direitos garantidos por lei e podem obter a autoconfiança no
“lidar” com sua criança. A construção das RC no Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (CASMUC), ocorreu
dada a ausência de serviços de apoio à cuidadores de crianças com deficiência, com enfoque na Psicologia e áreas afins.
O objetivo deste trabalho foi apresentar os dados oriundos da realização deste serviço referente ao ano de 2018.
Participantes: Cuidadores de crianças com deficiência. O grupo de pesquisa realizou encontros semanais, às segundas e
sextas feiras, no período da manhã, que teve a duração aproximada de 60 minutos, com equipe multiprofissional
(profissionais e graduandos de Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Pedagogia e Fisioterapia), sendo que 3
membros da equipe conduziam as RC junto aos cuidadores, os demais profissionais ficavam em espaços abertos com as
crianças, em atividades lúdicas, durante a realização das Rodas de Conversa. Os instrumentos utilizados: Ficha de
Caracterização e o TCLE. Realizou-se análise descritiva e estatística (dados quantitativos tabulados no pacote estatístico
SPSS). Os resultados apontam que durante o ano de 2018, foram coletados dados de 79 participantes em 26 RC, por
meio do instrumento de Caracterização, em média, 3 cuidadores por Roda. Quanto ao gênero, 88,3% eram mulheres,
sete (9,1%) homens e ainda dois casais heteronormativos (2,6%). A idade dos cuidadores principais: 35,72
(DP=9,040253), companheiros(as) dos cuidadores: 38,34 (DP=9,018295) e das crianças que estavam em atendimento:
7,04 (DP=3,421390). A condição conjugal dos participantes: casada (o) ou união estável (55,8%). Como diagnósticos
recorrentes, obteve-se: TEA(40,3%), TDAH (14,3%), TEA e comorbidade (6,5%), sendo que seis (7,8%) não possuíam
diagnóstico concluído. Além disso, 54 crianças (70,1%) possuíam irmãos; destes, 35,1% tinham apenas um irmão.
Concluiu-se que há necessidade de continuidade, ampliação e divulgação da realização de Rodas de Conversa aos
demais dias da semana, com vistas à melhoria do atendimento pelo CASMUC-PA e também para promoção da qualidade
de vida dos cuidadores e/ou familiares. Destaca-se que as RC, possibilitaram informações úteis tanto no acolhimento e
troca de informações entre os cuidadores, como contribuíram para o cuidado de crianças com deficiência e melhoria na
qualidade do atendimento de demandas decorrentes do cotidiano familiar e institucional.

7278390 - RELAÇÕES ENTRE A SAÚDE MENTAL DE CUIDADORES PRIMÁRIOS E O DESENVOLVIMENTO
SOCIOEMOCIONAL DE CRIANÇAS COM DOENÇAS CRÔNICAS
Antonio Carlos Santos da Silva (UFBA), Patrícia Alvarenga (UFBA)
As doenças crônicas apresentam alta prevalência e se caracterizam por sua longa duração e baixa expectativa de cura.
Na infância, condições crônicas de saúde estão associadas a problemas de saúde mental dos cuidadores e de
desenvolvimento socioemocional das crianças. Esse estudo teve o objetivo de investigar as relações entre a saúde
mental de cuidadores primários de crianças com doenças crônicas e indicadores do desenvolvimento socioemocional
infantil. O estudo teve o delineamento de grupos contrastantes e contou com a participação de 113 crianças de sete a
11 anos de idade e 111 cuidadores primários. Os participantes foram divididos em dois grupos: clínico e comparação,
pareados de acordo com a escolaridade do cuidador, renda familiar, sexo e idade da criança. O grupo clínico foi formado
por 57 crianças diagnosticadas com alguma doença crônica, excluindo-se doenças psiquiátricas e síndromes genéticas,
e os respectivos 57 cuidadores primários. O grupo comparação foi composto por 56 crianças sem doenças crônicas e os
54 cuidadores primários das crianças. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Índice de Qualidade do Sono de
Pittsburg (PSQI), que avalia a qualidade e perturbações do sono; Self-Report Questionnaire of Minor Psychiatric
Disorders (SRQ-20), para avaliar sintomas de transtornos mentais comuns; Inventário de Sintomas de Stress para
Adultos de Lipp (ISSL), para avaliar sintomas físicos e psicológicos de estresse; Inventário de Problemas de
Comportamento de Crianças e Adolescentes entre seis e 18 anos, Child Behavior Checklist (CBCL/6-18), que avalia
índices de problemas internalizantes e externalizantes das crianças; e, Sistema Multimídia de Habilidades Sociais para
Crianças (SMHSC-Del-Prette, 2005), que avalia o repertório de habilidades sociais infantis. Os resultados indicaram que,
comparados aos cuidadores de crianças saudáveis, os cuidadores de criança com doenças crônicas apresentaram
maiores escores de sintomas de transtornos mentais comuns, perturbações do sono e estresse. Além disso, as crianças
com doenças crônicas apresentaram maiores escores de problemas internalizantes do que as crianças do grupo
comparação. Entretanto, a análise de regressão hierárquica múltipla indicou que apenas os níveis de estresse dos
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cuidadores foram preditores significativos dos índices de problemas internalizantes e externalizantes do total de
crianças da amostra. Discute-se o impacto das doenças crônicas infantis sobre a saúde mental dos cuidadores e sobre
o desenvolvimento socioemocional infantil. Adicionalmente, discute-se o impacto de adversidades, comuns para
populações sociovulneráveis, sobre os níveis de estresse dos cuidadores e suas relações com o desenvolvimento de
problemas comportamentais internalizantes e externalizantes nas crianças. O trabalho recebeu apoio do CNPq.
9266879 - CONCEPÇÕES DE CUIDADORES SOBRE PRÁTICAS PARENTAIS POSITIVAS E PRÁTICAS PARENTAIS NEGATIVAS
NO CUIDADO COM OS FILHOS E SUAS REPERCUSSÕES NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Fernanda Ax Wilhelm (UFRR), Ana Paula da Rosa Deon (UFSC),
Idonézia Collodel Benetti (UFSC), João Paulo Roberti Junior (UFSC)
O objetivo deste estudo foi analisar as concepções de 37 cuidadores sobre práticas parentais positivas e negativas no
cuidado com os filhos e suas repercussões no desenvolvimento infantil. Foi utilizado um questionário semiestruturado
com categorias de análise preestabelecidas: dados de caracterização geral, percepção sobre práticas parentais positivas
e negativas e repercussões no desenvolvimento infantil. Foi investigado, também, se há influência das práticas
educativas nas famílias de origem. Os dados foram analisados com base na abordagem da Análise de Conteúdo,
conforme categorias preestabelecidas e somatório dos atributos com maior e menor ocorrência de indicação. Dentre
os resultados obtidos, os dados de caracterização geral indicam cuidadores que residem em uma capital localizada no
extremo norte do Brasil, sendo 31 mulheres e seis homens – com idade entre 20 e 60 anos. Oriundos de diferentes
lugares do país, com diferentes profissões, 26 são casados, sete são solteiros e quatro são divorciados. A maioria deles
(14) possui um filho e os demais têm dois filhos. Em relação às práticas parentais positivas, os cuidadores relataram:
dialogar com os filhos; demonstrar afeto; tratar com respeito as peculiaridades da infância; estimular o aprendizado;
incentivar a brincadeira, estar presente, entre outras. No contexto das práticas parentais negativas, eles indicaram a
interferência de outras pessoas na educação dos filhos; imposição de limites; controle das 'birras'; controle do uso
excessivo de internet e jogos eletrônicos; e excesso de proteção nos cuidados. A maioria deles afirmou ter tido
interferência da educação que receberam de suas famílias de origem, que repercutiu na educação de seus próprios
filhos, especialmente na transmissão de valores, como, por exemplo, o respeito aos mais velhos e o estabelecimento
de horário fixo para dormir. Também, alguns analisaram a interferência da tradição indígena. Em contrapartida, cinco
cuidadores responderam não ter interferência da educação que receberam de seus familiares. Eles argumentaram
evitar as práticas parentais rígidas e autoritárias da família de origem que, em algumas situações, utilizava a violência
física para punir comportamentos inadequados. Um cuidador justificou que, ao mudar de religião, não recorreu mais às
benzedeiras e às práticas de fazer simpatias. Para estes cuidadores, o exemplo recebido não foi considerado positivo e,
agora, buscam educar seus filhos com pressupostos de uma educação mais voltada para práticas saudáveis e positivas.
Os principais resultados demonstraram a presença mais constante das práticas parentais positivas e o reconhecimento
da relevância da educação parental para o pleno desenvolvimento dos filhos.

COMUNICAÇÃO ORAL 18 – BULLYING
2979454 - VITIMIZAÇÃO ENTRE PARES E AUTOCONCEITO NA ADOLESCÊNCIA.
Bianca Nicz Ricci (Autônoma)
Atos de violência física, psicológica ou verbal entre pares, que ocorrem no contexto escolar, podem resultar em
dificuldades internalizadas, como o desenvolvimento de percepções depreciativas dos adolescentes sobre suas próprias
capacidades, que constituem seu autoconceito. Estes atos de vitimização entre pares seriam, portanto, responsáveis
por prejuízos no autoconceito dos adolescentes? Para responder esta questão, o presente estudo investigou a
percepção de adolescentes sobre comportamentos de vitimização entre pares que ocorrem em sua escola, além de seu
autoconceito nas dimensões cognitiva, social, física e global. A amostra foi composta por 706 estudantes, com idades
entre 10 e 19 anos, cursando do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, em escolas
públicas do município da capital paranaense. Os estudantes responderam os instrumentos de autorrelato
individualmente, na própria sala de aula, utilizando tablets programados pelo Kobo Toolbox, com a “escala de agressão
e vitimização entre pares” e uma versão adaptada da “escala Harter de autoconceito”. Os dados foram processados
utilizando o Software SPSS e as hipóteses principais testadas por meio de regressão linear múltipla. As análises
mostraram que tanto praticar agressão quanto sofrer vitimização entre pares foram preditores negativos de
autoconceito cognitivo e global, mostrando que estão relacionadas com menores escores de autoconceito nestas
dimensões. A vitimização também foi negativamente associada com autoconceito social, enquanto agressão foi um
preditor positivo desta dimensão do autoconceito. Com relação ao autoconceito físico, agressão mostrou-se um
preditor positivo e a vitimização não foi um preditor significativo. As análises de regressão também mostraram que os
estudantes mais novos (na faixa dos 10 aos 14 anos de idade) foram associados com maior autoconceito cognitivo,
social e global. Os estudantes que se identificaram como brancos tiveram maior autoconceito cognitivo em comparação
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com não-brancos (pretos, pardos, amarelos e indígenas), e os estudantes identificados como sexo masculino
apresentaram maior autoconceito nas dimensões social, física e global. Os resultados corroboram com o que a literatura
apresenta com relação aos prejuízos de sofrer vitimização para o autoconceito dos adolescentes, que têm os processos
de identidade muito influenciado pelas relações interpessoais, especialmente com os pares, sendo geralmente colegas
de classe indivíduos que possuem idades próximas e vivem experiências de vida parecidas. Os achados contribuem para
o entendimento dos mecanismos de interações de violência entre pares, e considerações para aspectos da identidade
no período da adolescência.

6923640 - EVASÃO ESCOLAR: COMO AS AMIZADES CONTRIBUEM PARA O AJUSTAMENTO DO ADOLESCENTE À ESCOLA
DIANTE DA VITIMIZAÇÃO ENTRE PARES?
Sarah Aline Roza (UFPR), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
Durante a adolescência, a percepção de suporte social de amigos parece se tornar mais importante, pois os
relacionamentos do adolescente e suas experiências com pares afetam o seu ajustamento ao ambiente escolar e o seu
desenvolvimento psicossocial. Nesse contexto, existem riscos e fatores de proteção relacionados à interação de pares
para adolescentes. Pesquisas nacionais e internacionais sugerem que que a vitimização de pares está associada à evasão
escolar e à falta de ajustamento ao ambiente escolar. Por outro lado, o suporte social de amigos pode contribuir para
uma maior adesão escolar e operar como um preditor de ajuste escolar. O objetivo dessa pesquisa foi verificar a
associação entre o envolvimento em situações de vitimização de pares e a falta de ajustamento e aderência ao ambiente
escolar em adolescentes. Além disso, a influência da amizade como moderador dessa interação também foi investigada.
O estudo é baseado em uma análise secundária dos dados coletados anteriormente durante o desenvolvimento de uma
pesquisa pública brasileira chamada Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 2015 (PsNSE 2015). Participaram da
pesquisa 102072 adolescentes matriculados no 9ª do Ensino Fundamental em 2015, em escolas públicas e privadas
brasileiras. Esta pesquisa consistiu em várias questões de autorrelato organizadas em um questionário específico
utilizado para avaliar vários domínios de bem-estar e da vida dos adolescentes, incluindo questões sobre vitimização
entre pares, envolvimento em bullying, evasão escolar e amizades. Foram exploradas correlações sobre as variáveis,
com evasão escolar, vitimização entre pares e bullying, tendo as amizades como moderador diante de eventos de
vitimização entre pares. Foi desenvolvida uma análise de regressão múltipla da variável dependente evasão escolar,
tendo a vitimização entre colegas, o bullying e as amizades como as independentes. A vitimização entre pares
demonstrou ser preditora positiva da evasão escolar (b = .10, dp <.02, β = .13, t = 41.14 e p <.000). Por outro lado, se o
adolescente tiver mais amigos, há menos chances de comportamentos de evasão escolar (b = -0,031, dp = 0,002, p = 4,0, t = - 12,62 e p <.000). Em conclusão, os principais resultados deste estudo foram a associação positiva entre
vitimização e evasão escolar e a associação negativa entre amizade e evasão escolar. Para o modelo de regressão, a
evasão escolar foi positivamente predita pela vitimização e negativamente predita pela amizade, com interações
significativas entre vitimização entre pares e amizade em relação à evasão escolar.
3997685 - A CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA SOBRE O BULLYING
Arthur Moura Bussolotti (UVV), Carla Brunetti Lambert (UFES), Claudia Broetto Rossetti (UFES),
Daniella Rangel Poncio (UVV), Jhienifer Virginio Barbosa (UVV),
Michelle de Souza Gonçalves Trindade (UVV), Simone Chabudee Pylro (UVV)
Nos últimos anos, tem crescido o número de casos, noticiados, de violência na escola, não só pela gravidade de certos
eventos individuais, mas, também, pela frequência com que os estudantes têm sido agredidos física e psicologicamente
neste ambiente. Tomando por base a perspectiva piagetiana, é na relação com o objeto que o homem constrói
conhecimento, desenvolvendo-se no campo cognitivo e moral. Assim, a qualidade da relação que o discente, em
processo de desenvolvimento estabelece na escola, importa e tem impacto na sua construção como indivíduo. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho foi levantar a concepção de estudantes da Educação Básica sobre o bullying praticado
em contexto escolar. Os dados foram coletados através de um questionário. O instrumento foi aplicado em quatro
escolas públicas, localizadas em Vila Velha/ES e Vitória/ES, perfazendo um total de 95 alunos, sendo 47 do 3º ano do
Ensino Médio e, 48, do 9º ano do Ensino Fundamental, com idades entre 14 e 20 anos. Os dados demostram que 69%
dos estudantes já sofreram violência na escola, majoritariamente de natureza psicológica (70%). Dentre os
participantes, 58% acreditam ter feito algo violento na escola; a saber, violência psicológica (34%) e física (21%). Para
36% dos alunos o bullying é praticado por que parece brincadeira. Quando questionados sobre a consequência do
bullying, 44% acreditam que quem sofre ou sofreu esta violência não quer mais ir para a escola, seguido por 36%, que
dizem que a vítima fica triste e sozinha. Observa-se que a presença de violência escolar, expõe o estudante a uma
situação de vulnerabilidade, na medida em que pode promover seu afastamento do contexto escolar. A associação do
bullying com a brincadeira, por vezes, pode naturalizar a sua prática, dificultando sua identificação enquanto ato
violento e justificando sua expressão. Ainda assim, os alunos participantes admitem a contribuição do bullying para a
evasão escolar e problemas sócio-afetivos. Diante do exposto, faz-se necessário que a escola promova ações voltadas
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para a reflexão das implicações de tais práticas, de modo a minimizar a ocorrência de fenômenos violentos em contexto
escolar.
9955968 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A PERCEPÇÃO DE MÃES-PROFESSORAS SOBRE O BULLYING
Anna Karolina Santoro Borges (PUC-CAMPINAS), Letícia Lovato Dellazzana-Zanon (PUC-CAMPINAS)
O objetivo deste estudo é investigar a concepção de mães de filhos com deficiência, que são também professoras, sobre
bullying relacionado à criança com deficiência. Realizou-se um estudo qualitativo com duas participantes professoras
titulares de duas escolas de Ensino Fundamental I de uma cidade do interior de São Paulo. Os instrumentos utilizados
foram: Questionário sobre formação e trabalho dos professores, Entrevista semiestruturada sobre bullying e inclusão
escolar para professores e Entrevista sobre bullying para professores de alunos com deficiência. Realizou-se uma análise
de conteúdo para analisar os dados. Os resultados mostraram que há falta de preparo de professores para trabalhar
com questões relativas à inclusão e ao bullying e falta de infraestrutura da escola para bem receber alunos com
deficiência. As participantes relataram que observam um esforço para que a inclusão de fato ocorra com seus
filhos/alunos. No que se refere aos seus filhos, ambas as participantes mencionaram o medo em relação ao futuro e à
inclusão de seus filhos na sociedade. Quanto ao relacionamento entre as crianças, observou-se que as participantes
percebem que as crianças com deficiência sofrem preconceito por parte dos colegas. Por outro lado, observou-se que
alguns colegas dessas crianças são solidários e as ajudam quando necessário. Os resultados indicaram que parece não
haver clareza quanto às definições de bullying, preconceito e exclusão. Esses resultados chamam atenção para a
necessidade de promover formações que esclareçam essas questões, pois embora bullying, preconceito e exclusão
possam parecer temáticas similares eles são diferentes. Ter clareza dessas diferenças é fundamental para manejar
situações em que elas ocorram de foram efetiva. Sugere-se que outros estudos sejam realizados a fim de aprofundar o
conhecimento sobre bullying e inclusão para que possam ser implementados projetos de prevenção e intervenção em
relação a essas formas de violência.
7972911 - BULLYING E SURDEZ NO CONTEXTO ESCOLAR: DESAFIOS PARA A CONVIVÊNCIA.
Bruno Ernsen (UFBA), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
A presente pesquisa tem por objetivo examinar o bullying envolvendo estudantes surdos e ouvintes. A investigação foi
realizada em duas escolas públicas em região urbana no sul do Brasil, por meio de estudo descritivo acerca da percepção
do surdo acerca do clima escolar e sua relação com o bullying. Destacando a questão da identidade do pesquisador
como sujeito surdo, a vitimização entre pares é abordada sob uma perspectiva bioecológica, com destaque para os
sinais referentes à temática em Libras (Língua Brasileira de Sinais), o bullying entre surdo-surdo, surdo-ouvinte e surdos,
no contexto escolar. Participaram da presente pesquisa 146 estudantes, dos quais 26 surdos e 120 ouvintes de turmas
do 6º Ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, selecionados em uma amostra por conveniência. A idade
média dos participantes foi de 14,5 anos (d.p. = 2,6), variando de 10 a 21 anos, sendo 50,3% do sexo Feminino. Dos 26
alunos surdos que participaram da pesquisa, 20 deles recebiam atendimento especializado na área da surdez em
disciplinas como matemática e português (CAES). Participantes completaram questionário de autorelato contendo itens
sobre bullying e clima escolar, com o apoio de intérpretes. Os dados apresentados na pesquisa relatada no presente
artigo não confirmaram a hipótese levantada no início da investigação, qual seja, a de que a incidência do bullying entre
surdos seria maior do que entre ouvintes. A agressão e vitimização entre pares mostraram-se bastante elevadas entre
ambos os grupos de adolescentes pesquisados. Quanto ao apoio diante de situações de violência, 39% dos estudantes
em geral precisaram de apoio após sofrer agressão na escola. No entanto, uma proporção elevada de Surdos (50%) e
ouvintes (65,8%) relatam que não receberam o apoio esperado. E, no que diz respeito a eficácia de tais intervenções
para melhorar as situações problema, 45,8% dos surdos e 57,3% dos ouvintes sinalizaram que a situação problema
relacionada à agressão não melhorou com o apoio recebido na escola. Em conclusão, destaca-se a importância de apoio
para abordar situações de bullying, fortalecendo uma equipe de profissionais que auxiliem professores a desenvolver
habilidades para enfrentar o problema do bullying em sala de aula. Neste processo, auxiliar docentes e estudantes a se
colocarem no lugar do outro pode ajudá-los a vivenciar a empatia e outras habilidades que podem enriquecer suas
práticas didáticas.
9451927 – O PAPEL DA ESCOLA NO COMBATE AO BULLYING E A VIOLÊNCIA ESCOLAR
Carla Brunetti Lambert (UFES), Daniella Rangel Poncio (UVV), Arthur Moura Bussolotti (UVV),
Jhienifer Virginio Barbosa (UVV), Michelle de Souza Gonçalves Trindade (UVV),
Claudia Broetto Rossetti (UFES), Simone Chabudee Pylro (UVV)
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, toda criança e adolescente têm direito ao pleno
desenvolvimento físico, mental, espiritual e social, cabendo a efetivação destes pela família, sociedade e Estado. Sendo
assim, a escola faz parte destas instituições formativas. Quando a violência permeia o ambiente escolar, interferindo na
qualidade das relações e, consequentemente, no desenvolvimento dos estudantes, se faz necessário compreender este
fenômeno. Assim, o objetivo do presente trabalho é refletir sobre o papel da escola no combate ao bullying. Os dados
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foram coletados através de um questionário, dividido em três partes: (A) levantamento da opinião dos estudantes
acerca do tema violência escolar, por meio de sentenças incompletas; (B) pequenas histórias para serem julgadas a
partir de uma escala Likert; (C) questões de múltipla escolha, que pretendiam identificar possíveis experiências prévias
dos estudantes com a violência escolar. O instrumento foi aplicado em quatro escolas públicas, localizadas em Vila
Velha/ES e Vitória/ES, somando-se 95 alunos, sendo 47 do 3º ano do Ensino Médio e, 48, do 9º ano do Ensino
Fundamental, com idades entre 14 a 20 anos. A parte C do questionário mostrou a quem os participantes atribuem a
culpa pela violência que acontece na escola. Em relação à direção da escola, 53,8% consideram a culpada e 16,1%
consideram totalmente culpada. Quanto aos professores, 33% os consideram culpados, e 2,1% julgam totalmente
culpados. A instituição familiar também é avaliada, de forma que os pais são considerados culpados por 40% e
totalmente culpados por 6,3%. Por fim, os participantes marcaram o que consideram que a vítima deveria fazer, 54,7%
acredita que seja melhor falar com o diretor, e 24,2% com a família. Diante destes resultados, é possível observar a
importância que a escola tem no combate ao bullying, visto que a maioria dos estudantes responsabiliza a direção, e
que grande parte refere-se aos professores. Isto posto, é essencial lembrar da Lei 13185 de 2015, que considera dever
do estabelecimento de ensino assegurar medidas de conscientização, prevenção, diagnose e combate à violência e ao
bullying. Logo, a escola pode se utilizar de seu protagonismo na vida dos alunos e promover meios de combate a
violência. Seja pela assistência prestada à vítima, pela responsabilização do agressor, no compartilhamento com os pais,
bem como na capacitação da equipe pedagógica, para assim, garantir o desenvolvimento pleno a todos e promover a
cidadania, empatia e o respeito.

COMUNICAÇÃO ORAL 19 – VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
4999967 - CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS E LABORAIS DE PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTEÇÃO EM
VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL.
Mykaella Cristina Antunes Nunes (UNIFOR), Normanda Araujo de Morais (UNIFOR)
Buscou-se investigar sobre as características sociodemográficas e laborais de profissionais da Rede de Proteção em
Violência Sexual (VS) Infanto-Juvenil em Fortaleza - Ce. Participaram 146 profissionais, entre gestores e funcionários,
lotados em 19 distintos contextos de atuação, sendo 7 CREAS (6 municipais e 1 regional) 8 Conselhos Tutelares, 1
hospital e 3 serviços vinculados a um programa de enfrentamento à VS, que une serviços das áreas de assistência, justiça
e segurança pública. Os participantes responderam de modo individual a um questionário com 28 questões relativas a
características sociodemográficas (idade, sexo, estado civil, religião, entre outros) e laborais (local de trabalho, função,
vínculo empregatício, entre outros), tendo a coleta sido realizada no período de Julho/2018 a Março/2019. Foram feitas
análises estatísticas descritivas como frequência, porcentagem, média e desvio-padrão das variáveis com o auxílio do
Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS; versão 21). Verificou-se que os participantes tinham 38
(m=38,23) anos de idade em média, eram 79,5% (n=116) do sexo feminino, de autopercepção de raça parda (60,3%),
de estado civil solteiro (47,9%), de religião católica (61%), com pós-graduação (47,3%), com residência em Fortaleza
(95,9%) e sem filhos (54,8%). Quanto às características laborais, 40,4% (n=59) dos profissionais que responderam ao
questionário trabalhavam em CREAS, 26,7% (n=39) em Conselho Tutelar, 17,1% (n=25) em hospital e 15,8% (n=23%) no
programa referido acima. Trabalhavam sob regime de 40 horas semanais (51,4%), com vínculo empregatício de contrato
temporário (35,6%), tinham em média 7,1 anos de formados, 6,1 anos de atuação na área dos direitos das crianças e
adolescentes e remuneração em torno de R$ 3.434,02 reais. Conclui-se que os achados não são estáticos e
determinantes quanto às características dos profissionais. Ilustra como se apresenta o perfil dos profissionais no cenário
da Rede de Proteção atual de Fortaleza - CE e a partir de diferentes contextos, o que contribui ainda para não
estereotipar esses profissionais por serviço. Por fim, os profissionais estão se capacitando para o exercício profissional,
tem tempo de formação e de atuação acima da média apontada nos estudos sobre a área de investigação, contudo
ainda estão sujeitos ao frágil vínculo empregatício de trabalho.
2497336 - O FENÔMENO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE PALMAS.
Maria de Fátima Pereira de Carvalho (UFT), Ana Cristina Serafim da Silva (UFT)
O presente trabalho se propõe a investigar a violência sexual na cidade de Palmas. A categoria violência sexual é um
elemento conceitual, e, portanto, explicativo, de todas as situações em que crianças e adolescentes são vitimadas e
exploradas sexualmente. A violência evidencia-se sob várias formas e apresenta maneiras diferenciadas de expressão,
tais como: abuso sexual (intrafamiliar e extrafamiliar) e exploração sexual comercial (pornografia, turismo sexual,
exploração sexual e tráfico para fins sexuais). A violência sexual contra crianças e adolescentes violam os direitos
humanos, enfatizando o direito à proteção, liberdade, ao respeito e a dignidade infantil. Participaram desta pesquisa
22 atores sociais que fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, na cidade de Palmas. Optou-se por uma
abordagem qualitativa utilizando da entrevista semiestruturada para coleta de dados. Para análise dos dados utilizouse o Iramuteq e análise descritiva. A partir da análise foi possível constatar que a maior parte das instituições receberam
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denúncia de violência sexual contra crianças e adolescentes, dentre os principais tipos, abuso sexual intrafamiliar e
extrafamiliar e exploração sexual comercial. A maior incidência se dá no sexo feminino, com idades entre 4 a 17 anos,
com maior prevalência entre 9 e 14 anos. De acordo com os dados coletados, as medidas de proteção podem ser
solicitadas nos Conselhos Tutelares, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, Vara da Infância e Juventude,
Ministério Público e Defensoria Pública. Foram identificadas, pelos atores sociais, as instituições que fazem parte do
SGD em Palmas, sendo estas: Concelhos Tutelares, CMDCA, CRAS, CREAS, Sistema de Justiça, como Delegacias,
Ministério Público, Vara da Infância e Juventude, Defensoria Púbica, ainda o Sistema de saúde e Educação.
9799982 - EDUCAÇÃO SEXUAL PARA PAIS/RESPONSÁVEIS: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA
SEXUAL INFANTIL.
Kamila lais Da Silva Hoffmann Rigotti (UNIVALI), Letícia Duarte (UNIVALI)
Esta pesquisa tem como objetivo analisar se ações de educação sexual para pais/responsáveis pode contribuir para a
prevenção da violência sexual infantil. Trata-se de uma pesquisa-ação de caráter exploratório e descritiva. Os sujeitos
são dez pais de crianças de 3 meses a 12 anos de idade do Centro de Educação Infantil e escola da rede municipal de
Itajaí/SC que atenderam ao convite para participarem da pesquisa. Os instrumentos são dois questionários
autoaplicáveis. O primeiro foi aplicado antes de uma roda de conversa, a fim de identificar o conhecimento que os
pais/responsáveis têm sobre o tema da sexualidade e violência sexual infantil. A roda de conversa visou conhecer a
forma como os pais/responsáveis abordam o tema da sexualidade e violência sexual com a criança e discutir as
temáticas para a prevenção da mesma. O segundo questionário buscou verificar a importância dada pelos
pais/responsáveis ao falar com a criança sobre a sexualidade e a violência sexual, como uma forma efetiva de prevenção
do abuso sexual infantil. O tratamento dos dados foi por meio da análise categorial, considerando-se os objetivos
específicos, o referencial teórico e as respostas dos sujeitos nos questionários. Definiu-se duas categorias:
“conhecimento sobre violência sexual e sexualidade” e “a preparação dos pais para discussão da sexualidade e violência
sexual infantil no ambiente familiar”. Os resultados foram significativos, visto que após a conversa todos os pais
participantes da pesquisa mudaram a forma de pensar a respeito da idade que consideram adequada para conversar
com as crianças. Assim como houve uma compreensão melhor sobre sexualidade e maneiras para que possam estar
iniciando esse diálogo. Acredita-se que ações de educação sexual voltada para os pais/responsáveis pode ser um grande
auxílio na prevenção da violência sexual infantil, uma vez que estes pais/responsáveis ao sentirem-se informados e
acolhidos em suas dúvidas, fiquem mais seguros e à vontade de abordar este tema com a criança.
3119360 - VIOLÊNCIA SEXUAL NO TOCANTINS: A FACE OCULTA DA EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL AO LONGO DA
BR 153
Kellen Cristiny Araujo Menezes (UFT), Ana Cristina Serafim da Silva (UFT)
A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade histórica, mas que na contemporaneidade está
apresentando maior visibilidade. É um dos mais graves problemas de saúde pública, privando crianças e adolescentes
de seus direitos e dignidade. A existência de denúncias de Violência e Exploração Sexual Comercial de Crianças e
Adolescentes ocorrem em muitos municípios brasileiros (2.798), sendo importante ressaltar que só no estado do
Tocantins, 57 municípios efetuaram essas denúncias. Dentre os municípios com maior número de denúncias no estado,
estão aqueles que ficam as margens da BR-153. Neste sentido, a presente pesquisa objetiva investigar a violência sexual
contra crianças e adolescentes em alguns municípios cortados pela Br-153 no estado do Tocantins. Os objetivos
específicos são: identificar as características desse fenômeno no estado; identificar os casos de violência sexual, em
especial de exploração sexual comercial contra crianças e adolescentes; caracterizar os encaminhamentos e a atuação
das instituições de atendimento a essa população no contexto da violência sexual contra crianças e adolescentes;
caracterizar o fluxo do suporte organizacional das instituições para viabilizar a promoção dos direitos da criança e do
adolescente face a situações de violência sexual. A pesquisa identificou que apesar de uma política bem estabelecida
visando a proteção e o desenvolvimento dessa população, a fiscalização para que ocorra o que está proposto nos
estatutos e nos órgãos competentes sobre o tema é precária, assim observa-se situações de não atendimento as vítimas,
conforme o preconizado. O suporte organizacional e o trabalho em rede não são efetivados como deveriam ser. Os
próprios atores sociais não têm conhecimento sobre a demanda, quais órgãos fazem parte deste trabalho e que tipo de
atuação está disponível. Com relação a atuação dos atores do sistema de garantias de direitos no que diz respeito à
violência e exploração sexual comercial contra crianças e adolescentes a pesquisa identificou que o trabalho ainda é
bastante fragmentado e indireto, uma vez que os casos e as medidas para prevenção/cuidados não são tomados ou
pensados pela rede. Identificou-se também que o fenômeno da violência sexual no Tocantins é frequente.
18583 - ABUSO SEXUAL: COMO OCORRE A REVELAÇÃO DO FATO PARA GENITORA E O DESEMPENHO DO SUPORTE
MATERNO.
Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA),
Dawid Da Silva Vargas (FISMA), Matheus Frigo de Mello (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA)
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No Brasil, o abuso sexual de crianças e adolescentes pode ser considerado um dos tipos de violência mais alarmantes.
Haja vista tal problemática, o presente trabalho irá abordar como ocorre a revelação do fato para a genitora e o
desempenho do suporte materno. Trata-se de uma pesquisa exploratória, pois possibilita uma maior familiarização com
o estudo a ser desenvolvido. Optou-se por um delineamento bibliográfico narrativo, que buscou referências apenas em
artigos científicos. Os descritores utilizados na pesquisa foram: “abuso” and “sexual” and “materno” and “revelação”
and “suporte”, adotando como filtros o idioma português, no período de 2000 a 2019. Foram encontrados 23 artigos
nas bases de dados Lilacs e Pepsic, sendo 9 compatíveis com a proposta. Caracteriza-se abuso sexual de crianças e
adolescentes quando o agressor possui discernimento de sua maturidade psicossexual avantajada em relação a vítima,
bem como utiliza de violência física ou ameaças, para induzir práticas sexuais com ou sem penetração. O abuso pode se
dar de maneira extrafamiliar, por pessoas que não possuem vínculo direto com a vítima ou intrafamiliar, feito por um
membro da família ou considerado parte do núcleo. Demonstração de afeto e preocupação com a pessoa são muito
importantes para que a mesma sinta-se amparada. Assim, o suporte materno se mostra de grande importância para as
vítimas, sendo a revelação para as genitoras um ponto crucial. Medidas protetivas também são de grande valia, a fim
de evitar a repetição da violência e identificação de possíveis estressores provenientes do abuso. As reações por parte
das mães diante da descoberta ou revelação do abuso sofrido pelos filhos podem determinar como as vítimas se
ajustaram psicologicamente e como ocorrerá o processo de intervenção visando reduzir danos provocados pelo crime.
O suporte materno pode ocorrer de duas formas totalmente distintas. Apresentar um caráter positivo, qualificado pelo
acolhimento efetivo, demonstração de empatia e créditos ao relato. Em contrapartida, pode também ocorrer de forma
negativa, sendo definido pela responsabilização da vítima, negação ou redução da gravidade do evento. Este último
posicionamento gera na vítima uma sensação de abandono por parte da genitora. Por fim, acredita-se que o
aprofundamento na temática norteadora do trabalho, irá beneficiar a academia e subsidiar novas pesquisas que
almejem colaborar com a saúde física e mental de crianças e adolescentes vítimas de abuso.
7859155 - AUTORES DE AGRESSÃO SEXUAL NO MICROSSISTEMA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA
MESORREGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM: PERFIL E CONCEPÇÃO DE VIOLÊNCIA.
Daniela Baldez Diniz (UFPA), Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA)
A violência sexual é um fenômeno identificado em diversas sociedades e seus contextos históricos e culturais, estando
presente nas várias formas de agressão contra crianças e adolescentes. Este estudo objetivou investigar as
características biopsicológicas e sociodemográficas de autores de agressão sexual em contexto intrafamiliar e sua
percepção sobre violência sexual. Para discorrer sobre as características desses autores, a pesquisa realizou um
levantamento dos processos jurídicos que os envolve e extraiu deles dados que foram registrados em um formulário
elaborado pelos pesquisadores. As informações foram coletadas de 214 processos jurídicos em varas localizadas na
Mesorregião Belém. Destes, 179 encaixavam-se nos critérios estabelecidos pela pesquisa: crime sexual contra crianças
e adolescentes, processos tramitados entre 2012 a 2015, além de conter autores de agressão presentes no
microssistema familiar da vítima. Os dados foram analisados por meio do programa SPSS e os resultados obtidos
indicaram que a maioria desses autores encontrava-se na faixa-etária de 30-39 anos (38%), sendo majoritariamente
homens (97,8%), cor parda (43,6%), católicos (23,5%), ensino fundamental incompleto (32,4%), e situação conjugal
descrita como união estável (49,7%). Devido a amostra incluir o contexto intrafamiliar da vítima, há um número
significativo de participantes que possuem filhos (73,2%). Além disso, a maioria possuía mais de um filho (52,6%);
moravam majoritariamente em zona urbana (92,7%) e quanto à condição de trabalho estavam empregados (32,4%).
Evidencia-se no dado de que, na maior parte das vezes, o autor da agressão era o padrasto da vítima (33,5%). Quanto
às concepções de violência sexual participaram 11 homens maiores de 18 anos, sentenciados e encarcerados em
unidades prisionais da Mesorregião Belém. A pesquisa constatou que existe grande semelhança de pensamento entre
os autores de agressão sexual. Foi possível distinguir 4 concepções principais sobre violência sexual, segundo os autores
entrevistados: 1) Termo jurídico que está previsto em lei; 2) Tipo de violência associada principalmente à agressão física,
3) Concepção que pode variar se a vítima é criança ou adolescente; 4) Definição do próprio autor construída ao longo
de sua vida, tendo essa última entrado em conflito com a primeira em muitos relatos. Os resultados corroboram com
estudos anteriores sobre o tema na região pesquisada e em outras localizadas no território brasileiro, apontando a
atualidade das discussões em torno das relações intrafamiliares para compreender os contextos que perpassam o
sistema circunscrito à família, colaborando ainda para ampliar o entendimento sobre agressão sexual e suas implicações
para o desenvolvimento biopsicossocial de crianças e adolescentes.
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COMUNICAÇÃO ORAL 20 – DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
9896295 - A QUEIXA ESCOLAR NAS TURMAS DE ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UM ESTUDO DAS
CONCEPÇÕES DE PROFESSORES DE ESCOLA PÚBLICA
Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa (UNIVAS), Euristela Barreto Sodré (ESCOLA SABER),
Elaine Gasques Rodrigues Trevisan (ESCOLA SABER)
A queixa escolar tem sido um dos principais motivos de encaminhamento de crianças e adolescentes para os serviços
de saúde. As pesquisas revelam que as explicações desse processo recaem, em maioria, sobre problemas relacionados
à criança e sua família, e pouco se expõe a respeito dos elementos institucionais envolvidos na construção da queixa.
Na perspectiva da psicologia histórico-cultural, os processos educativos precisam ser compreendidos a partir das
relações que o homem estabelece com seu meio sociocultural, assim como político e econômico. Baseado nessa
perspectiva, esse trabalho objetivou averiguar as concepções dos professores sobre a queixa escolar nas turmas iniciais
do ensino fundamental. Participaram 16 professores de turmas de anos iniciais da rede pública municipal de JuazeiroBA. Para a coleta de dados utilizou-se um roteiro de entrevista semiestruturado e um questionário sociodemográfico.
As entrevistas foram gravadas, transcritas e organizadas com base nas diretrizes da categorização de conteúdo,
proposto por Bardin e discutidas a luz da Psicologia Historico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica. As categorias
foram organizadas em eixos temáticos, sendo o foco desse resumo o eixo Características da queixa escolar, composto
por quatro categorias: Ausência familiar no processo de escolarização da criança; Prioridades do ensino sobre a
aprendizagem; Falta de base da criança e Questões institucionais. Para os professores estudados, a falta de participação
da família com os compromissos acadêmicos da criança tem sido um dos principais fatores que contribuem para as
dificuldades destas em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Esses profissionais consideram que os pais
precisam ter um papel mais ativo na educação escolar, pois a escola sozinha não consegue proporcionar aos alunos o
aprendizado necessário. De forma geral, os fatores institucionais foram pouco problematizados pelos professores, na
compreensão das dificuldades escolares das crianças. As explicações para esse fenômeno direcionaram-se, sobretudo,
para a responsabilização da família, considerada como desestruturada. Desse modo, partindo-se da concepção de que
a aprendizagem humana ocorre a partir da interação do indivíduo com o contexto sociocultural, por meio da mediação
de objetos e símbolos, destaca-se a relevância de problematizar a compreensão da queixa escolar, pontuando a relação
entre os diversos fatores envolvidos na sua produção, atentando para as condições de trabalho do professor da escola
pública e, assim, ampliar o entendimento dos problemas que acometem o processo educativo.
8916292 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO EXTREMO NORTE DO BRASIL: PERCEPÇÕES SOBRE QUEIXAS
ESCOLARES, RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELA ESCOLA E ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DIANTE DESTAS QUEIXAS
Ana Paula da Rosa Deon (UFSC), Fernanda Ax Wilhelm (UFRR),
Idonézia Collodel Benetti (UFSC), João Paulo Roberti Junior (UFSC)
O objetivo desta pesquisa, de abordagem qualitativa com base na Análise de Conteúdo proposta por Bardin, foi analisar
as queixas escolares relatadas por profissionais da educação pública no extremo norte do país. A pesquisa envolveu 64
participantes, 46 mulheres e 18 homens, com idade entre 21 e 56 anos, que responderam um questionário
semiestruturado, dividido em três categorias: 1) Queixas escolares relacionadas à família, ao sistema educacional, aos
alunos e as relações interpessoais; 2) Recursos disponibilizados pela escola e, 3) Atuação dos profissionais diante das
queixas, com os seguintes resultados: na categoria queixas escolares relacionadas à família, foi apontada a escassez de
acompanhamento, responsabilidade e interesse na vida escolar e no desenvolvimento integral, conflitos familiares e
situação socioeconômica. Já as queixas escolares relacionadas ao sistema educacional foram: falta de investimento,
recursos, materiais, estrutura, suporte, planejamento e acúmulo de atividades; sobrecarga de disciplinas; burocracia
administrativa; falta de acompanhamento e preparo de profissionais aos alunos com necessidades especiais, carência
de formação continuada, excesso de reuniões sem um direcionamento na solução de problemas; extensa carga horária;
políticas sociais defasadas, salas superlotadas, omissão da gestão e professores em relação a ações disciplinares. Quanto
as queixas relacionadas aos alunos foram: indisciplina, responsabilidade e limites insuficientes, agressividade, rebeldia,
baixa autoestima, dificuldades e problemas de aprendizagem e diálogo escasso. A queixa escolar, mais citada,
relacionada as relações interpessoais foi a falta de interação entre os profissionais. Com relação aos recursos
disponibilizados pela escola, observou-se a disponibilidade de reforço escolar, encontros pedagógicos/administrativos
com toda a equipe, planejamento pedagógico e reuniões com as famílias. Algumas escolas dispõem de profissional
qualificado como psicólogos e psicopedagogos, que oferecem atendimento aos pais ao efetivo escolar envolvido na
educação. Estes profissionais desenvolvem projetos e elaboram relatórios. Em relação à atuação dos profissionais diante
das queixas, os dados mostram: a realização de reuniões com responsáveis e escola, conversas com alunos, intervenção
frente à indisciplina e dificuldades de aprendizagem, palestras sobre relações interpessoais, acompanhamento diário
do aluno, visitas às famílias e agendamento, com encaminhamento, para psicólogos em postos de saúde. Os dados
demonstram que as principais queixas ainda tendem a culpabilizar a família e aluno pelos problemas no processo
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ensino/aprendizagem. Observou-se que os recursos disponíveis são precários e que a atuação dos profissionais é
limitada. Salienta-se que a queixa escolar é um fenômeno complexo motivado pelo entrelaçamento de relações que
envolve alunos, professores, escola, família, contexto social e histórico, assim como, aspectos institucionais e políticoeconômicos.

2832232 - VARIÁVEIS INDIVIDUAIS E CONTEXTUAIS ASSOCIADAS AO FRACASSO ESCOLAR EM ADOLESCENTES
Bruna Mattos Machado (UNISINOS), Milena Miyuki Hiratuca Ujihara (UNISINOS),
Angela Helena Marin (UNISINOS)
As dificuldades de aprendizagem e as reprovações são indicativos importantes do fracasso escolar, definido como a
defasagem idade-série/ano de dois ou mais anos de estudo. Para entender o fenômeno, definido como complexo e
multifacetado, tem-se buscado avaliar questões individuais, a exemplo da capacidade intelectual e emocional, assim
como questões contextuais, como aspectos familiares, que podem influenciar na ocorrência de múltiplas reprovações.
O presente estudo examinou a associação entre fatores individuais (funções cognitivas; problemas emocionais e de
comportamento; e drogadição) e familiares (vinculação parental; e ambiente familiar) e sua inter-relação com a
produção de fracasso escolar em adolescentes que estavam cursando o ensino fundamental em escolas da rede de
ensino do município de São Leopoldo-RS. A amostra foi composta por 66 adolescentes (48% meninos) com histórico de
fracasso escolar (GCF), e 81 adolescentes de mesmo sexo, ano e escola, porém sem o mesmo histórico de reprovação
(GSF), selecionados aleatoriamente para compor o grupo de comparação. Todos responderam ao Teste Matrizes
Progressivas de Raven – Escala Geral; Inventário de Comportamentos Autorreferidos para jovens de 11 a 18 anos (YSR);
Questionário sobre o Uso de Drogas; Parental Bonding Instrument (PBI); e Escala do Ambiente Familiar (FES). Os dados
foram analisados por meio da correlação de Spearman e análise de regressão múltipla. Encontraram-se correlações
negativas de intensidade moderada entre o número de reprovações dos adolescentes com atividades de lazer (r=-0,44;
p = 0,01) e coesão familiar (r =-0,46; p =0,01). Das variáveis testadas, duas apresentaram poder preditivo para o fracasso
escolar: potencial cognitivo e interesses intelectuais familiares, que explicaram conjuntamente 63,5% da variância do
fracasso escolar. Os resultados demonstram a importância de estudos que avaliem a inter-relação entre questões
individuais e familiares que interferem no fracasso escolar.

2697858 - MOTIVOS DO ENCAMINHAMENTO DE CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM PARA
ATENDIMENTO EM UM SERVIÇO ESCOLA: O PROGRAMA PAP
Mariana da Cunha dos Santos (FSG), Claudete Seltenreich (FSG), Skarleth de Moraes de Jesus (FSG),
Everton Luiz da Chary (FSG), Jéssica Ramos (FSG), Caroline Ojeda Cruz (FSG),
Tatiele Jacques Bossi (FSG)
O objetivo deste resumo é descrever os motivos e os responsáveis pelo encaminhamento de crianças e adolescentes
para atendimento no Programa de Atendimento Psicológico e Ludo Pedagógico – PAP. O PAP é um Serviço Escola do
FSG – FSG, que oferece intervenção psicológica, a partir da abordagem ludo pedagógica, a crianças e a adolescentes (6
a 16 anos) que apresentam dificuldades nos processos de aprendizagem. Os atendimentos são realizados em grupos,
por meio de oficinas planejadas por estagiários e professora supervisora local. Também são realizados
acompanhamentos com as famílias dos pacientes e contato com suas escolas, a fim de construir estratégias entre os
diferentes contextos de desenvolvimento da criança. Por meio de entrevistas de triagem aplicadas no PAP, pode-se
constatar que os encaminhamentos são realizados com maior frequência pela escola ou médico neurologista. Em menor
número ocorre a busca espontânea por parte da família. Motivos diversos relacionados ao encaminhamento podem ser
destacados, sendo que os mais predominantes referem-se às dificuldades nos processos de aquisição de habilidades
relacionadas à leitura, escrita e matemática, bem como suspeitas e/ou diagnósticos de Déficit de Atenção. Com relação
a esta última queixa, há um cuidado maior na escuta, uma vez que tende a ser frequente um diagnóstico dado pela
própria escola a partir de qualquer sinal de desinteresse da criança ou adolescente pelos conteúdos escolares. Outras
queixas referentes a problemas de comportamento da criança em sala de aula, aspectos emocionais infantis ou
necessidade de acelerar o desenvolvimento da aprendizagem seja por parte da família ou da escola, se fizeram
presentes, embora não tenham sido acolhidas para atendimento neste serviço. Quando demonstrava ser demanda para
atendimento psicológico clínico, o encaminhamento foi feito para a Clínica Escola da FSG, ou para profissionais externos.
No entanto, tal aspecto permite pensar no quanto, por vezes, a escola tende a nomear como dificuldade de
aprendizagem qualquer característica que remeta a um baixo desempenho escolar ou aspectos comportamentais da
criança. Isso tem gerado maior busca por atendimento psicológico, como uma tentativa de se amenizar possíveis
problemas que surjam no contexto escolar derivado dessas questões. Nesse sentido, a PAP acolhe as demandas
referentes às dificuldades de aprendizagem, a fim de possibilitar desenvolver na criança o desejo por aprender. No
entanto, mantém uma postura crítica e questionadora frente aos diferentes encaminhamentos, a fim de oferecer
atendimento psicológico e ludo pedagógico a quem, de fato, demanda por intervenções nesta área.
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6956734 - PERSPECTIVAS FRENTE À DISLEXIA: A ARTICULAÇÃO ENTRE ESCOLA, FAMÍLIA E O ATENDIMENTO
PSICOPEDAGÓGICO
Joice Coutinho de Oliveira (UFPB), Amanda Trajano Batista (UFPB),
Livianne Karla Martins de Moraes (UFPB), Evellyne Ribeiro Fonseca (UFPB)
A dislexia é um transtorno específico de linguagem caracterizada pelo Diagnostic and Statistical Manual Of Mental
Disords (DSM-5) por problemas na precisão da leitura e compreensão de palavras, ritmo ou fluência da leitura, causados
por disfunções nos lóbulos pré-frontal, frontal, occipital e/ou temporal. Em vista disso, o prognóstico depende de um
diagnóstico precoce que possibilite ao indivíduo os devidos acompanhamentos durante o seu desenvolvimento, e um
ambiente familiar e escolar que favoreça o seu processo de aprendizagem. Posto isto, o presente estudo tem como
objetivo analisar a perspectiva da escola, da família e do psicopedagogo sobre a dislexia e, especificamente, verificar de
que forma a escola promove o processo de inclusão do aluno com dislexia, averiguar a contribuição da família no
desenvolvimento da criança que apresenta o transtorno e compreender a colaboração do psicopedagogo no processo
de aprendizagem da criança disléxica. O estudo de natureza exploratória foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de
campo realizada através de três questionários semiestruturados, formulados com questões fechadas e abertas, e
direcionados para cada contexto específico. Assim, a aplicação dos questionários se deu em três momentos: aplicação
presencial em uma escola da rede municipal da cidade de João Pessoa, com uma família do município de Santa Rita-PB
e com uma psicopedagoga que atende na capital da Paraíba e em cidades circunvizinhas. Por conseguinte, os dados
foram averiguados por meio de uma análise categorial dos temas emergidos na entrevista e, posteriormente, foram
confrontados com o que a literatura aborda sobre a temática. Analisando os resultados, observou-se a, ainda,
dificuldade em realizar o trabalho psicopedagógico, a falta de apoio emocional e o desconhecimento do transtorno.
Conclui-se, portanto, a necessidade do aprofundamento do estudo relacionado a violência verbal frente a
aprendizagem, como também a continuação das pesquisas sobre a dislexia, para que cada vez mais, seja divulgado e
com isso, pessoas possam ser beneficiadas por uma rede de apoio que vá além dos acompanhamentos profissionais.
1979990 - UM CAMINHO PARA A PERMANÊNCIA: RELAÇÕES ENTRE PROFESSORES E ADOLESCENTES COM
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS EM SITUAÇÃO DE INCLUSÃO ESCOLAR
Hellen Tsuruda Amaral (UFP), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
As relações sociais com pares e adultos próximos perpassam todo o desenvolvimento de crianças e adolescentes,
especialmente durante seus anos de escolarização, tendo impacto direto e influenciando a sua trajetória escolar. A
literatura indica que boas relações com professores podem trazer resultados positivos para o desenvolvimento de
estudantes com características diversas. Entretanto, o desenvolvimento de crianças e adolescentes nas escolas não se
apresenta como algo equitativo, indicando que há alunos que podem apresentar vulnerabilidades por conta do contexto
no qual estão inseridos, tal como estudantes com necessidades educacionais específicas (NEE). Portanto, este estudo
teve como objetivo analisar a associação entre as relações entre profissinais da escola e estudantes com NEE, com foco
nas diferenças entre as faixas etárias. Participaram do estudo 1383 estudandes que se autodeclararam pessoas com
NEE, com idade entre 10 e 18 anos (média=13,89; d.p.=1,99). Dos participantes, 61,6% se descreveu como uma pessoa
com NEE visual 61,6%, 9,9% com deficiência intelectual, 7,8% com deficiência física, 4,7% auditiva, 1,5% apresentava
duas categorias de NEE associadas; 0,4% apresentava três NEE; 0,1% se descreveu com quatro NEE; 1,6% com
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), 0,4% com problemas de aprendizagem; 0,5% com dislexia
e/ou discalculia, 0,4% com Transtorno do Espectro Autista (TEA), e 0,4% com deficiência física neuromotora. Com
relação à identidade de gênero 49,5% se declarou do sexo masculino, 47,1% do sexo feminino, 1,0% como travesti ou
transsexual e 2,3% com outras identidades de gênero. Sobre a autodeclaração étnico-racial, 48,4% se descreveram
como pretos e pardos, 46,1% como brancos, 2,8% indígenas e 2,8% como amarelos. Os dados foram coletados via
questionário de autopreenchimento aplicado nas escolas dos estudantes com dimensões do clima escolar. Foram
avaliadas diferenças entre as relações professor-estudante na percepção dos discentes. Nas análises os estudantes
foram comparados em grupos com idade entre 10-14 anos e 15-19 anos. O teste-t independente mostrou que os
estudantes mais jovens apresentavam menores médias nos itens relativos à boas relações com professores
(t(1346)=6,79; p<0,05) do que os estudantes mais velhos e reportaram menor uso de técnicas disciplinares positivas
pelos professores (t(1341)=6,79; p<0,05) do que os de 15 à 18 anos. Assim, os dados obtidos até o momento indicam a
necessidade de se investir nas relações entre profissionais e estudantes desde os primeiros anos do segundo ciclo do
ensino fundamental, a fim de aumentar a qualidade e permanência de estudantes com NEE nos sistemas escolares e
beneficiar seu desenvolvimento integral.
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COMUNICAÇÃO ORAL 21 – BEBÊS, LUTO, INTERVENÇÃO
1555553 - O NÃO RECONHECIMENTO SOCIAL DO LUTO REAL E SIMBÓLICO DE MÃES DE BEBÊS NATIMORTOS
Juliana Almeida Santos (UFBA), Alane Ribeiro Leite (UFBA)
O ideal de maternidade que a sociedade ocidental atual concebe tem relação de modo geral com as palavras
“nascimento”, “alegria”, “começo”, “vida”. Porém, nem sempre o desfecho da gestação se direciona para esse caminho,
quando intercorrências interrompem a concretização do imaginário social de ser mãe. A morte do bebê e a quebra de
expectativas positivas relacionadas à gestação dão lugar a um processo específico de luto, que se dá tanto na esfera
real quanto na simbólica. A presença do luto simbólico na experiência da perda de um natimorto deve-se ao fato de
que o bebê já fazia parte do imaginário da mulher, o que muitas vezes não é compreendido pelo entorno. Nesse caso,
é instalado o que se chama de “luto não reconhecido”. Nos processos de luto em que não há reconhecimento social,
independentemente do motivo, o que fracassa, sobretudo, é a empatia. Em outras palavras, o não reconhecimento vem
da dificuldade de compreender a perda do outro e percebê-la legítima. Dessa forma, quando uma perda não recebe
reconhecimento em seu meio, inaugura-se um caminho solitário para o enlutado, visto que o ambiente social não
fornece suporte em nenhum âmbito, incrementando para este indivíduo a sensação de não pertencimento e
desligamento das esferas sociais. Assim, o trabalho em questão teve como objetivo abordar o luto real e simbólico da
mãe a partir da perda de um bebê natimorto, utilizando como marco teórico a Psicologia Semiótica-Cultural. Foi
realizado um estudo de casos múltiplos com duas participantes, utilizando a técnica da entrevista narrativa. As
participantes precisavam atender aos seguintes critérios: ter sido mãe de um natimorto, e ter passado por essa
experiência há, no mínimo, um ano. Os dados encontrados condizem com o que está relatado na literatura pesquisada
acerca do tema, principalmente no que diz respeito à peculiaridade do tipo de luto vivenciado após a experiência de ser
mãe de um bebê que nasceu morto. O não reconhecimento do luto pelo entorno foi um elemento presente nos
discursos de ambas as participantes da pesquisa como um dos fatores que tornaram suas experiências ainda mais
dolorosas.
6945295 - RECURSOS UTILIZADOS POR MÃES DE BEBÊS NATIMORTOS PARA O ENFRENTAMENTO DO LUTO REAL E
SIMBÓLICO
Alane Ribeiro Leite (UFBA), Juliana Almeida Santos (UFBA)
A perda de um filho é um evento que inaugura um processo longo e doloroso de luto para toda a família. Em se tratando
de um bebê natimorto, ainda são escassos os estudos sobre o processo de enlutamento daqueles que esperavam
ansiosamente por aquele nascimento. A morte do bebê e a quebra de expectativas positivas relacionadas à gestação
dão lugar a um processo específico de luto. Assim, este trabalho teve como objetivo abordar o luto real e simbólico da
mãe a partir da perda de um bebê natimorto, e os recursos utilizados para o enfrentamentos dessa perda, utilizando
como marco teórico a Psicologia Semiótica-Cultural. Foi realizado um estudo de casos múltiplos com duas participantes,
utilizando a técnica da entrevista narrativa. As participantes precisavam atender aos seguintes critérios: ter sido mãe
de um natimorto, e ter passado por essa experiência há, no mínimo, um ano. Esse tempo foi estabelecido a partir de
estudos que apontam esse período como de maior estresse para os pais. Após a ruptura que se configura com a morte
do bebê, a pessoa pode fazer uso de qualquer tipo de recurso para enfrentar esta situação disruptiva. Os recursos,
então, vão auxiliar no período transicional, na reconfiguração do self, que abarca a construção de significados
necessários para atribuir sentidoa nova experiência. Porém, a falta ou insuficiência de alguns recursos, pode intensific
ar a experiência de sofrimento, ou ainda, resultar em uma complicação do processo de luto. Os resultados apontam que
a psicoterapia e a existência de um grupo de apoio são recursos importantes para a elaboração da perda, corroborando
com a os principais achados na revisão de literatura. Reiteram ainda, que este é um processo de luto com peculiaridades,
que se dá nas esferas real e simbólica, sendo uma vivência de caráter profundamente singular, na qual os sujeitos
acessam e lançam mão de diferentes recursos simbólicos e institucionais.
7493789 - ASSOCIAÇÃO ENTRE LUTO MATERNO E SINTOMAS DE SONO NO BEBÊ: RESULTADOS PRELIMINARES
Gabriela Nunes Maia (UFCSPA), Daniela Centenaro Levandowski (UFCSPA)
A presença de ao menos uma experiência de perda na vida da mãe, em especial de um filho no período gestacional,
perinatal ou na primeira infância, pode se constituir em uma vivência que modifica e/ou interfere não só no processo
de tornar-se mãe, mas, também, na relação mãe-bebê com o filho subsequente a essa perda. Assim, como os primeiros
meses de vida configuram-se como um período crucial para a constituição emocional e física do bebê, a maternagem
de uma mãe enlutada pode vir a não ser suficientemente boa às necessidades do novo bebê. Esse, por não ter outra
forma de comunicar – por meio da palavra, por exemplo - tal descompasso em sua vida, pode adoecer o corpo e
apresentar sintomas psicofuncionais. Uma das formas de manifestação dos sintomas psicofuncionais envolve
dificuldades na regulação do sono. Esse estudo objetivou avaliar o quanto características maternas (presença de luto e
saúde mental) poderiam estar associadas a variáveis dos bebês (mais especificamente, sintomas de sono). Participaram
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do estudo, até o momento, 48 díades mãe (M=28.15anos; dp=6.035) -bebê (M=12.17meses; dp=5.281), com variados
níveis socioeconômicos. A maioria das mães era primípara, estava em um relacionamento amoroso e tinha escolaridade
alta (pós-graduação). Os bebês, em sua maioria, eram do sexo masculino, não frequentavam creche e tinham como
cuidador principal a própria mãe. Foram aplicados: Ficha de Dados Sociodemográficos-Clínicos, Symptom Check-List
(versão reduzida), Brief Symptom Inventory (BSI) e Prolonged Grief Disorder (PG-13). Trata-se de estudo quantitativo,
transversal e observacional. Além da estatística descritiva, realizaram-se análises de correlação de Spearman e KruskalWallis, para verificar eventuais associações entre as variáveis. Os sintomas de sono estiveram presentes em 27.3% da
amostra. Em relação às mães, 27% vivenciaram a perda de um filho, antes do nascimento do bebê participante da
pesquisa (filho subsequente) e 29.1% apresentaram indicativo de sintomas psicopatológicos. Ter perdido um filho
associou-se positivamente com presença de sintomas psicopatológicos (ISP-BSI) (r=.388; p<0,01), indicando que o luto
decorrente dessa perda está associado a repercussões negativas na saúde mental materna. Além disso, a saúde mental
materna se associou positivamente com sintomas de sono no bebê (r=.382; p<0,01). Dessa forma, é importante que
mães que venham a perder por morte um filho – na gestação, parto ou primeira infância – recebam uma assistência
atenta, sensível e empática dos profissionais de saúde, para que essa experiência seja vivida de uma maneira menos
negativa e, com isso, traga menos impacto para a sua saúde mental e o desenvolvimento do novo bebê.
5489598 - ATENÇÃO COMPARTILHADA EM BEBÊS PREMATUROS BRASILEIROS: TRAJETÓRIA DE DESENVOLVIMENTO
ENTRE OS 12 E OS 18 MESES DE IDADE
Vera Lúcia Esteves Mateus (MACKENZIE), Elisangela dos Anjos Paula Vieira (ANHANGUERA Pirituba),
Carla Cristina Esteves Martins (Escola de Psicologia da Universidade do Minho, Portugal),
Paulo Roberto Pachi (Faculdade de Ciencias Medicas Santa Casa de São Paulo),
Ana Alexandra Caldas Osório (MACKENZIE)
O Brasil integra a lista dos 10 países com taxas mais elevadas de prematuridade no mundo, com um aumento de
nascimentos prematuros sendo observado nas últimas décadas. A prematuridade é considerada um fator de risco para
o desenvolvimento da atenção compartilhada nos bebês. Esta habilidade – que se refere à capacidade em seguir e dirigir
o foco de atenção visual dos outros – é um importante indicador precoce de desenvolvimento sociocognitivo,
influenciando ainda a aquisição de outras habilidades necessárias a um funcionamento social adequado, como a
linguagem e a competência social. No entanto, pouco se sabe acerca de como esta habilidade sociocognitiva se
desenvolve em bebês prematuros durante o segundo ano de vida, período em que os comportamentos de atenção
compartilhada se tornam mais frequentes no repertório comportamental do bebê. O presente estudo comparou a
trajetória de desenvolvimento da atenção compartilhada em bebês prematuros e bebês a termo entre os 12 e os 18
meses de idade (corrigida para a prematuridade). Os participantes foram 17 bebês prematuros (média de 32 semanas
de gestação) e 16 bebês a termo. Dois tipos de comportamentos de atenção compartilhada foram avaliados durante
uma interação bebê-pesquisador: Resposta a Atenção Compartilhada – por exemplo, o bebê segue a direção do olhar e
gestos de apontar do pesquisador – e Iniciação de Atenção Compartilhada – por exemplo, o bebê usa contato ocular e
gestos como apontar ou mostrar brinquedos para direcionar a atenção do experimentador. Os resultados mostraram
que os bebês prematuros apresentaram prejuízos significativos na sua habilidade de responder a atenção compartilhada
(menor número de vezes em que seguiram corretamente a direção do gesto de apontar do experimentador) aos 12 e
18 meses de idade. Ambos os grupos demonstraram aumento significativo das respostas a atenção compartilhada ao
longo do tempo. Por outro lado, a prematuridade não teve qualquer efeito ao nível da iniciação de atenção
compartilhada, sendo que ambos os grupos registraram um número semelhante e estável de comportamentos ao longo
do tempo. As dificuldades na resposta a atenção compartilhada podem refletir problemas em regular a atenção e na
rapidez de processamento de informação que também caracterizam os bebês prematuros.
6824986 - MUSICALIZAÇÃO E A INTERVENÇÃO PRECOCE JUNTO A BEBÊS COM RISCO PSÍQUICO E SEUS FAMILIARS
Tatiane Medianeira Baccin Ambrós (UFSC), Ana Paula Ramos de Souza (UFSM),
Aruna Noal Correa (UFSM)
O aumento de diagnósticos dos Transtornos do Espectro do Autismo (TEA) a partir da década de 2000, nos remete a
pensar a importância da detecção precoce de bebês com risco de desenvolvimento desta psicopatologia. O objetivo
deste trabalho foi analisar os efeitos da musicalização como dispositivo de intervenção precoce junto a bebês em risco
psíquico e seus familiares, a partir do estudo de caso e verificar os possíveis efeitos no comportamento familiar a partir
da música refletindo sobre a percepção dos familiares acerca da experiência proposta. Realizamos o estudo dos
possíveis efeitos da proposta de musicalização de bebês, a partir da abordagem de Esther Beyer, a detecção precoce foi
realizada pelos indicadores clínicos de risco ao desenvolvimento infantil (IRDs) e pelos sinais PREAUT ambos sugeriam
uma estruturação autística. A musicalização ocorreu com a participação de três bebês, com idades entre seis e nove
meses e seus familiares, um bebê a termo com risco psíquico evidente, um bebê prematuro tardio com risco psíquico
menos grave e uma menina nascida a termo sem risco psíquico juntamente com as mães e em alguns encontros, com
os irmãos. Ao todo foram dez encontros, a análise da evolução dos bebês se deu pela análise qualitativa das filmagens
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dos encontros musicais e por meio da aplicação da escala de comportamentos mãe-bebê para análise da evolução dos
comportamentos intersubjetivos. Os efeitos foram positivos para o avanço do bebê na sua integração psíquica, também
houve progressos psicomotores, cognitivos e linguísticos. Os outros dois bebês evoluíram em seus comportamentos
musicais e na socialização. As mães também evoluíram em seus comportamentos e no fortalecimento do vínculo com
os filhos. A musicalização proporcionou maior interação dos bebês com os familiares e na sua convivência social, além
de apresentar um baixo custo para o sistema de saúde e é de fácil inserção no mesmo. A musicalização pode ser um
dispositivo de intervenção precoce eficaz em casos de risco psíquico de bebês, podendo ser utilizada de modo exclusivo
ou associada a intervenção clínica individual. Quando se analisam os possíveis efeitos no comportamento familiar a
partir da música e também refletir sobre os possíveis efeitos da proposta na percepção dos familiares que participaram
da experiência, pode-se concluir que a música foi uma forma de intervenção precoce positiva e efetiva, com a vantagem
de não se apresentar como uma terapêutica tradicional, que, muitas vezes, não apresenta a adesão dos familiares.
4191889 - INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS PARA PROMOÇÃO DO VÍNCULO AFETIVO ENTRE FAMÍLIA E RECÉMNASCIDO INTERNADO EM UNIDADE NEONATAL
Marilia Borba Candaten (UFSC), Zaira Aparecida de Oliveira Custódio (HU/UFSC),
Elisangela Böing (UFSC)
A internação de um recém-nascido em uma unidade neonatal é um evento que pode dificultar o processo de formação
e/ou fortalecimento de vinculo afetivo entre o bebê e seus familiares. A unidade neonatal é um ambiente com alta
densidade tecnológica, os aparelhos e seus barulhos, podem trazer sensações e sentimentos de medo e ambivalência.
Esse ambiente ameaçador, juntamente com a desconstrução de uma imagem idealizada do bebê pode afastar a família
e dificultar o processo de estreitamento de laços afetivos. A família encontra-se fragilizada e confrontada com
sentimentos ameaçadores que roubam a expectativa do nascimento de um filho. Nesse cenário, a equipe
multiprofissional de saúde, responsável pelos cuidados do bebê, tem o papel de acolher, respeitar e cuidar da família,
por meio de estratégias que potencializem a formação e fortalecimento de laços afetivos, fator fundamental para o
desenvolvimento biopsicossocial do bebê. O psicólogo, como parte da equipe multiprofissional, tem papel relevante
como intermediador das relações entre equipe, família e bebê e por meio do vínculo, que é seu instrumento de trabalho,
pode realizar intervenções fundamentais para minimizar os impactos da hospitalização. O objetivo desse trabalho é
descrever as possibilidades de intervenção do psicólogo em uma unidade neonatal na promoção do vinculo afetivo
entre o recém-nascido e sua família. Assim, é fundamental identificar gestantes previamente internadas em leitos de
alto risco com probabilidade de futura internação do bebê em unidade neonatal e iniciar, se assim for o desejo da
família, o acompanhamento psicológico. Neste acompanhamento é oferecida visitas prévias ao ambiente da unidade
neonatal com o objetivo de minimizar fantasias, aproximar da realidade e ainda, fomentar a vinculação com equipe que
cuidará do seu bebê. Após o nascimento, o psicólogo pode: acompanhar a primeira visita da família; facilitar o livre
acesso e permanência aos pais; preparar irmãos e crianças para as visitas; prestar informações necessárias solicitadas
pela família; intermediar a comunicação da família com o restante da equipe; acompanhar boletins médicos e
multiprofissionais; realizar intervenções de “prevenção sistemática”, ou seja, explicar para a família as competências do
bebê estimulando a comunicação; acompanhar a família em todas as etapas da internação do bebê e se possível, realizar
contato após a alta hospitalar e realizar encaminhamentos. Dessa forma, ao oferecer um espaço para acolher as
angústias incompreensíveis e auxiliar na compreensão de sentimentos inomináveis, o psicólogo estará promovendo
vinculação afetiva da família com o bebê, fator fundamental para o desenvolvimento do psiquismo humano.

COMUNICAÇÃO ORAL 22 – BRINCAR
9779990 - “BRINCAR DE VERDADE É CHATO, CANSA”: A PERSPECTIVA DE PRÉ-ESCOLARES ACERCA DO BRINCAR NA
CONTEMPORANEIDADE
Débora Becker (UNISINOS), Adrielly de Ávila Alves (UNISINOS),
Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS)
Na contemporaneidade a infância acaba sendo atravessada por um brincar tecnológico, atemporal e sedutor, que nos
convoca a pensar em uma nova infância, diferente de outrora e aqui denominada “infância touch”. Nesse novo tempo,
comandado pela agilidade e pela fragmentação dos afetos, a criança e o ato lúdico se transformam, produzindo-se novas
formas de subjetivação. O brincar, até então conhecido, cede lugar ao brincar com dispositivos móveis, como tablets e
smartphones, o qual demanda de uma experiência tátil, gerada pela tecnologia touchscreen. Frente a essa realidade,
este estudo exploratório e descritivo, de natureza qualitativa, buscou compreender o brincar a partir da perspectiva da
criança pré-escolar, assim como explorar como a criança, nesta idade, brinca com seus pares. Participaram do estudo
quatro crianças em idade pré-escolar que faziam uso regular dos dispositivos móveis em seu ambiente escolar e familiar.
Foram realizadas observações de hora de jogo envolvendo brinquedos estruturados, não-estruturados e dispositivos
móveis, assim como entrevistas individuais. Para as crianças do estudo o brincar de verdade é o brincar que opõe-se ao
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brincar com dispositivos móveis, aquele brincar, que segundo elas, “precisa apenas do dedo”. Considerando o brincar
como atividade que gera satisfação na criança, o brincar com os dispositivos móveis assume um lugar de diversão e
entretenimento e contrapõe-se à noção de trabalho, de fazer esforço, que estaria associada aos brinquedos tradicionais,
que demandam de uma maior plasticidade, agilidade motora e cognitiva, além de tempo para processar símbolos e
criar. Frente às interações socioafetivas, essa modalidade contemporânea do brincar parece inibir, por vezes, as
interações face a face, uma vez que as crianças brincavam juntas, porém pouco interagiam entre elas, estando as
interações voltadas para uma tela interativa sensível ao toque. Não se pode negar a contribuição das tecnologias digitais
móveis nos diferentes âmbitos sociais, como na escola, assim como é desafiador pensar em uma infância totalmente
desconectada da tecnologia. Contudo, do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, esse novo brincar pode
gerar uma aceleração dos tempos da infância e, por conseguinte, causar a quebra de etapas constitutivas necessárias
para um desenvolvimento saudável. Considerando que o brincar, por meio de sua função simbólica e das interações
socioafetivas propiciadas pela brincadeira, é fundamental na constituição subjetiva da criança e na manutenção de sua
saúde psíquica, cabe à psicologia voltar o seu olhar para o fenômeno na contemporaneidade e possíveis repercussões
no curso do desenvolvimento infantil.
2941953 - PERCEPÇÃO DOS PSICANALISTAS SOBRE OS BENEFÍCIOS DO BRINCAR NA CLÍNICA COM CRIANÇAS
DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Marcela Barbosa de Menezes (UNIFACS)
O presente trabalho consiste no relato de pesquisa decorrente do programa de iniciação científica da Universidade
Salvador-UNIFACS, financiada pela FAPESB, cujo objetivo principal é apresentar os benefícios das brincadeiras
espontâneas realizadas na clínica psicanalítica no tratamento de crianças diagnosticadas com Transtorno do espectro
autista (TEA) a partir da percepção dos psicólogos que atuam com base na psicanálise. Para este fim, foi realizada uma
pesquisa de campo exploratória e descritiva, de caráter qualitativo, através da realização de entrevistas
semiestruturadas com dez psicanalistas que atuam na clínica com crianças inseridas no espectro autista. Os dados
obtidos foram analisados qualitativamente através da análise de conteúdos produzidos pelas entrevistas realizadas.
Nesse sentido, utilizou-se o conceito de brincadeira espontânea como sendo uma atividade livre, não delimitada.
Estudos comprovam que a criança necessita do brincar espontâneo para o seu desenvolvimento. De acordo com a
psicanálise, o brincar é a própria linguagem da criança, de modo que a literatura afirma que a psicanálise é uma forma
especializada de brincar. Contudo, no caso do TEA pode haver uma certa dificuldade do infante no ato de brincar, sendo
tal dificuldade um dos critérios diagnósticos definidos no DSM-V. Atualmente, estima-se que há uma prevalência
mundial entre 1 a 2% de crianças diagnosticadas com TEA, o que conduziu a um aumento na demanda por psicólogos
capacitados para trabalhar com esse público. Nesse contexto, questiona-se acerca dos benefícios do uso das
brincadeiras na clínica psicanalítica com crianças com TEA, uma vez que estas demonstram certas peculiaridades no ato
de brincar, em especial quanto às brincadeiras imaginativas. Não obstante, a literatura afirma que o brincar na clínica
psicanalítica com os infantes com TEA permite a criação de um ambiente que sustenta e possibilita a integração destes
sujeitos. Tal entendimento encontra respaldo na prática, pois todas as entrevistadas afirmaram que somente através
do brincar é possível realizar um trabalho com as crianças autistas. Os dados encontrados revelam que as profissionais
entendem haver certa espontaneidade desses infantes no ato de brincar, ainda que com algumas limitações, e que
iniciam as sessões de psicanálise a partir da escolha espontânea das brincadeiras pelas crianças. Todas afirmaram que
o brincar espontâneo na clínica com crianças com TEA possibilitou um melhor desenvolvimento destas nos aspectos
comportamentais, linguísticos, e emocionais, contribuindo na constituição destes sujeitos. Conclui-se que o brincar
espontâneo na clínica psicanalítica possibilita o melhor desenvolvimento das crianças com TEA, sendo um instrumento
eficaz na constituição do sujeito autista.
3972275 - BRINCANDO EM GRUPOS MISTOS NO PARQUINHO ESCOLAR
Shiniata Alvaia de Menezes (UFBA), Ilka Dias Bichara (UFBA)
Brincando espontaneamente no parquinho da escola, no recreio, crianças de cinco anos se reúnem, quase sempre, em
grupos homogêneos. Assim, surge a curiosidade sobre grupos de brinquedo mistos, nos quais meninos e meninas
empreendem diversas negociações nas interações que estabelecem entre si enquanto criam e experimentam diferentes
tipos e modalidades de brincadeiras. Apresenta-se, assim, um recorte de pesquisa que buscou compreender como
crianças da educação infantil ocupam, se apropriam e ressignificam áreas lúdicas da escola. O objetivo aqui é elencar e
discutir as brincadeiras observadas nos grupos mistos, vivenciadas em diversas subáreas do parquinho, relacionandoas à capacidade inventiva das crianças e à complexidade de suas interações sociais. Conduziu-se a pesquisa em duas
fases: na primeira fez-se um levantamento das formas e freqüências das apropriações e na segunda uma descrição dos
processos de apropriação e ressignificação. Os sujeitos foram 10 meninos e 10 meninas dos grupos 5A e 5B – Fase 1; 02
meninos e 02 meninas de cada grupo – Fase 2, selecionados aleatoriamente entre os participantes. Os dados foram
obtidos a partir de observação de situações cotidianas, utilizando-se registro cursivo focal, em sessões de 5 minutos
cada, no mínimo (Fase 1) e de 30 minutos, na Fase 2, durante recreio no parquinho. A análise deu-se em duas dimensões:
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descritiva – criação de tabelas e gráficos; e analítica – os registros cursivos foram submetidos à Análise de Episódios
para Ilustrar um Argumento (Pedrosa & Carvalho, 2005). Constatou-se que, de um total de 71 episódios de brincadeiras,
as crianças empreenderam 14 em grupos mistos, evidenciando dois tipos de brincadeiras (simbólica e de contingência
física) de diversas modalidades (perseguição, esconde-esconde, cabana, bicho ou monstro, casinha, pular, entre outras),
ocupando 06 subáreas do parquinho. Concluiu-se que, mesmo em área improvisada (uma varanda com 64,12m²) e com
uma configuração tradicional, o parquinho demonstrou ter qualidade, já que proporcionou muitas e inventivas
brincadeiras, incluindo aquelas desenvolvidas em grupos mistos; estas, além de divertidas, engenhosas e características
de grupos heterogêneos, oportunizaram aos meninos brincar em subáreas de predomínio feminino, com localização
mais periférica. Houve ainda forte impacto dos grupos mistos na frequência das brincadeiras cooperativas. O estudo
apontou possibilidades de continuidade, podendo também contribuir para a inclusão das vozes e ações das crianças em
projetos educacionais, tais como o planejamento de áreas lúdicas da escola.
7627840 - A BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Maísa Hodecker (UFSC), Ariane Kuhnen (UFSC),
Tatiane Medianeira Baccin Ambrós (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
O objetivo deste estudo foi identificar a produção de artigos científicos envolvendoa importância da brinquedoteca para
o desenvolvimento infantil da criança hospitalizada, publicados em âmbito nacional entre 2008 até abril de 2018. Tratase de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir das bases IndexPsi, SciELO, PePSIC, LILACS e Periódicos
CAPES. Utilizou-se os descritores “brinquedo”, “hospital” e “criança”, a priori selecionados segundo os Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS). Selecionado nas bases de dados as opções: idioma português, publicados entre 2008 até
2018, artigos completos, obteve-se o total de 151 resultados (IndexPsi=06; SciELO=21; PePSIC=04; LILACS=60; Periódicos
CAPES=60). Após leitura integral dos artigos e refinamento a partir dos critérios de inclusão e exclusão, a amostra
consistiu em 10 artigos científicos. Realizou-se uma análise sistemática dos achados, levantando seis categorias
temáticas: 1) continuidade no desenvolvimento infantil; 2) humanização do atendimento; 3) interação social; 4) alívio
dos efeitos emocionais e psicológicos decorrentes da internação; 5) o lúdico como fator de aprendizagem; e 6) distração.
Analisou-se que a brinquedoteca por possuir elementos e brincadeiras que remetem ao contexto normal antes da
internação, possibilita uma aproximação do desenvolvimento normal da criança e atribuindo a noção de continuidade
e manutenção da infância, mesmo que inserida no hospital. Como consequência disso, humaniza não somente o
atendimento como o contexto hospitalar, pois atende as necessidades biológicas e fisiológicas das crianças em
recuperação, como também propicia uma melhor estadia no hospital. A interação social é viabilizada diante da noção
de espaço terapêutico compartilhado, e, portanto, utilizado por outras crianças hospitalizadas e seus acompanhantes.
O alívio das reações emocionais e psicológicas adentra como consequência da inserção do lúdico as atividades
hospitalares, principalmente aquelas que referem-se ao medo, ansiedade e estresse. Ainda enquanto consequência,
está a aprendizagem que é viabilizada perante o manuseio de novos estímulos, brincadeiras, jogos, diálogos, presentes
na brinquedoteca. Por fim, a distração é mencionada como um recurso cognitivo que pode ser desenvolvimento e
experienciado por qualquer criança ao direcionar a atenção as atividades na brinquedoteca e esquecendo a dor, mesmo
que por pouco tempo. A brinquedoteca, vista a partir da Psicologia Ambiental, é um ambiente restaurador que
possibilita a humanização e traz benefícios não somente para a criança, como para os profissionais da saúde,
acompanhantes e visão da sociedade acerca do hospital. Sugere-se a elaboração de pesquisas que direcionem a
temática para além dos pacientes, mas visões críticas aos acompanhantes.
3386198 - A VISÃO DE ACOMPANHANTES SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA ITINERANTE EM
ENFERMARIA PEDIÁTRICA
Luísa Sousa Monteiro Oliveira (UFPA), Viviany Letícia Gurjão da Silva (UFPA),
Carla Camila Chaves Leal (UFPA), Lorena Costa Branco (UFPA),
Priscila Barros Lourenço (UFPA), Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
Durante a hospitalização a criança tem seu direito de brincar garantido pela Lei Federal nº. 11.104/2005 que preconiza
a existência de brinquedotecas em unidades de saúde pediátricas com regime de internação. Estas são ambientes
providos de brinquedos que promovem o brincar, estimulam o desenvolvimento motor, cognitivo e psicoemocional, a
interação social, a partilha e ressignificação do adoecimento. No entanto, observa-se que muitas instituições não
cumprem o preconizado em lei: não possuem brinquedoteca em seu espaço físico. Dessa forma, com o propósito de
promover o brincar em hospital que não possui brinquedoteca atualmente, idealizou-se a construção de uma
brinquedoteca itinerante. Esta é um equipamento móvel, que favorece o trânsito dos brinquedos pelo hospital, de
forma segura adotando medidas de biossegurança e assim promovendo o direito de brincar das crianças internadas. O
objetivo deste estudo é avaliar a percepção dos acompanhantes sobre a implementação da brinquedoteca itinerante
na promoção e recuperação da saúde da criança hospitalizada. Trata-se de uma pesquisa-ação, com abordagem
qualitativa dos dados. Os participantes foram 13 acompanhantes de crianças, de 3 a 13 anos de idade, que se
encontravam internadas em uma enfermaria pediátrica de um hospital referência na saúde materno-infantil do Estado
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do Pará, para participar do estudo as crianças deveriam ter participado pelo menos duas vezes das atividades da
brinquedoteca itinerante. As intervenções ocorreram duas vezes por semana, no período de setembro a dezembro de
2018. Utilizou-se como instrumento uma entrevista semiestruturada. Os dados foram analisados através da análise do
discurso. Os resultados mostraram que para os acompanhantes as intervenções através da brinquedoteca itinerante
resgataram o brincar das crianças, negligenciado pela hospitalização e promoveram auxílio ao enfrentamento do
processo de adoecimento. Além disso, quanto aos aspectos positivos e negativos da brinquedoteca itinerante, citaram
como positivos: aumento da autoestima e sentimentos de bem-estar e prazer; e negativos: o funcionamento em apenas
dois dias na semana e não em todos os dias. Os acompanhantes consideraram que a brinquedoteca itinerante torna o
ambiente hospitalar mais agradável e próximo ao contexto habitual das crianças, favorece a aceitação de procedimentos
indispensáveis para a recuperação da saúde. Além disso, relataram melhora do humor das crianças, engajamento ativo
no brincar, aumento da interação social, diminuição do estresse e ansiedade. Salienta-se que as instituições hospitalares
devem adequar-se as legislações e implantar brinquedotecas nas enfermarias pediátricas. Brinquedotecas itinerantes
podem ser um recurso que encoraja e estimula a criança a brincar no contexto hospitalar.
8449325 - BRINQUEDOTECA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: UM ESPAÇO POTENCIALIZADOR DE PROMOÇÃO
DE SAÚDE
Jaqueline Rodrigues (UFSM), Daiane Santos do Carmo Kemerich (UFSM),
Dorian Mônica Arpini (UFSM), Bruna Fragoso Cousseau (UFSM),
Camila Almeida Kostulski (UFSM), Natielle Lopes Borges (UFSM)
O presente trabalho visa destacar a importância de promover espaços lúdicos nos serviços de atenção básica, a partir
da experiência de construção de uma brinquedoteca em uma Unidade Básica de Saúde localizada no município de Santa
Maria-RS. Entende-se que o brincar pode promover saúde, na medida em que é uma atividade que propicia a liberdade
de criação, conduz aos relacionamentos grupais e se configura também como forma de comunicação consigo e com a
interpretação do mundo. O brincar também é considerado uma importante ferramenta terapêutica para a psicologia,
pois através dele, a criança pode resignificar vivências difíceis ou traumáticas, assumindo uma posição ativa e
modificando, simbolicamente, essas experiências. Nesse sentido o brincar permite que a criança se aproprie de suas
experiências através de um espaço situado entre o real e a fantasia, ou seja, o brincar faz parte do desenvolvimento
saudável, uma vez que “o lúdico é fator constituinte da vida”, sendo “através dele que a criança se constitui como
sujeito”. O lúdico é o primeiro movimento da criança em direção ao seu potencial criativo, com isso, entende-se que
valorizar o brincar oferecendo espaços e brinquedos que favoreçam a ludicidade, são ações de promoção de saúde.
Atualmente, consoante a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), uma das ações estratégicas
no acompanhamento das crianças nas unidades de saúde é a qualificação do acompanhamento do crescimento e
desenvolvimento da primeira infância. Assim, entendendo a importância deste olhar para esta etapa do
desenvolvimento, intervindo com equipe multidisciplinar, é fundamental atuar em direção ao desenvolvimento
saudável da criança, inserindo espaços lúdicos nos contextos de saúde. O brincar faz parte de ser criança, e, é um recurso
através do qual podemos perceber como a criança se coloca no ambiente, como reage a ele e como estabelece suas
relações. Do mesmo modo, é como podemos também perceber se existe algum atraso no desenvolvimento da criança,
tanto nas atividades motoras, como na linguagem, comunicação e na aprendizagem. Na experiência com a
brinquedoteca tem sido possível observar como as crianças se sentem acolhidas no espaço que é destinado a elas, e o
quanto essa iniciativa tem produzido efeitos e significados positivos na Unidade Básica de Saúde. Portanto,
reconhecendo que a brincadeira é uma atividade característica da infância, é importante promover espaços nos quais
o brincar faça parte do cotidiano dos serviços de saúde, potencializando a promoção da saúde.
7882947 - “PRÁ BRINCAR DE SER FELIZ”: A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS SOBRE O LÚDICO NO TRABALHO COM
ADOLESCENTES EM UM CREAS.
André Felipe da Costa (UNIVALI), Marina Corbetta Benedet (UNIVALI)
Este estudo teve como objetivo analisar os sentidos construídos para as práticas lúdicas por funcionários e adolescentes
de um CREAS. Partimos da compreensão histórico-cultural sobre práticas lúdicas a fim de discutir a produção de sentidos
a partir da experiência de cada sujeito. Essa pesquisa se caracterizou como uma pesquisa exploratória, qualitativa, sendo
realizada por meio de uma pesquisa de campo. A coleta e produção das informações foi realizada a partir de uma
entrevista semiestruturada em uma unidade CREAS no Vale do Itajaí, com profissionais que trabalhavam diretamente
com adolescentes e com os adolescentes que participaram de programas e projetos da própria instituição. A análise foi
realizada por meio da análise do discurso dos participantes. Percebe-se que o sentido construído sobre o brincar é
relacionado à infância e permitido somente enquanto produtor de algo. O CREAS, por sua vez, acaba sendo significado
como um local para questões burocráticas e com o brincar aparecendo apenas de forma romantizada.
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COMUNICAÇÃO ORAL 23 – LINGUAGEM
9867570 - A INFLUÊNCIA DA LINGUAGEM ORAL NA AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM ESCRITA: UMA
REVISÃO
André Luiz Weschenfelder (FIENH), Hosana Alves Gonçalves (FIENH
A capacidade de comunicação possibilitou ao ser humano aprimorar suas relações sociais e desenvolver sociedades
cada vez mais complexas. Em função de sua importância, muito se tem investido em pesquisas que buscam
compreender como os fenômenos linguísticos se comportam. Hoje já se sabe que a linguagem oral se organiza em
componentes que podem ser divididos em relação à sua Forma, Conteúdo e Uso, e que a aquisição e o desenvolvimento
da linguagem escrita dependem e se relacionam com esses componentes. A neuropsicologia contribui para os avanços
de estudos envolvendo a temática, sendo também a área norteadora desta pesquisa. Através de uma revisão narrativa
da literatura, utilizando livros e artigos científicos, teóricos e empíricos, foi visto como os componentes de linguagem
oral se relacionam com a linguagem escrita. Desta forma, foi possível especificar quais componentes da linguagem oral
estão relacionados com diferentes habilidades de linguagem escrita tanto em relação aos processos cognitivos quanto
aos correlatos neuroanatômicos subjacentes. Em relação aos resultados adquiridos, foi visto que características
fonológicas, fonéticas e lexicais (vocabulário) são as principais preditoras para a aquisição de leitura e escrita. Essas
habilidades estão associadas à competência para associar as letras aos seus sons correspondentes e ao acesso ao
significado do conteúdo lido, respectivamente. Os componentes morfo-sintáticos auxiliam na estruturação gramatical
da linguagem escrita, auxiliando nas regras de escrita por exemplo, enquanto prosódia e pragmática influenciam na
consciência do papel que os diferentes sinais de pontuação assumem numa sentença e do conteúdo emocional presente
em um texto. No que tange aos correlatos neurais compartilhados, vê-se a participação de regiões clássicas como a área
de Wernicke, relacionada à compreensão verbal, e a área de Broca, relacionada à estruturação e produção do conteúdo
linguístico. O córtex pré frontal, atua no planejamento do conteúdo verbal oral e escrito. Além dessas, regiões
subcorticais como o tálamo posterior e os gânglios basais contribuem para a organização da fala, cujo conteúdo pode
ser transposto para a escrita, e o giro angular também possui um papel importante na mediação entre linguagem visual
e auditiva. Nesse processo, as regiões responsáveis pelo input e output de estímulos sensoriais são igualmente
importantes em relação àquelas envolvidas no processamento cognitivo das informações. Tais resultados explicitam a
importância do desenvolvimento de componentes linguísticos na modalidade oral para uma aquisição e
desenvolvimento mais efetivo da linguagem escrita, desde seus níveis mais básicos até os mais complexos.
4271610 - EFEITOS DE UMA INTERVENÇÃO BASEADA NA ABORDAGEM FÔNICA DA LEITURA EM CRIANÇAS DE
SEGUNDO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fabiano da Silva Ciochetta (UFRGS), Natália Becker (UFRGS),
Mirella Liberatore Prando (PUCRS), Jerusa Fumagalli de Salles (UFRGS)
Introdução: A abordagem de Resposta à Intervenção (RTI) é um modelo utilizado para a identificação precoce de
crianças em risco de dificuldades de leitura que necessitam de intervenções específicas. O modelo RTI utiliza três níveis
(ou camadas) de prevenção e intervenção. A camada 1, escopo deste trabalho, envolve o screening cognitivo de todas
as crianças no início do Ensino Fundamental, o monitoramento de seu desempenho e a oferta de ensino baseado em
evidências. Objetivo: Este estudo tem como finalidade avaliar o ganho no desempenho de leitura de palavras e
pseudopalavras em crianças do 2° ano do Ensino Fundamental, comparando-se um grupo que recebeu uma intervenção
realizada por professores em sala de aula, baseada na Camada 1 do modelo RTI, e um grupo que recebeu o ensino de
leitura regular da escola. Método: Participaram deste estudo 100 crianças, sendo 52% meninos, com média de idade de
7,3 anos (DP = 0,17), do 2° ano do Ensino Fundamental de uma escola privada de Porto Alegre. As crianças foram
divididas em dois grupos: Grupo Intervenção (GI) (n = 52) e Grupo Controle (GC) (n = 48). O instrumento de Avaliação
de Leitura de Palavras e Pseudopalavras Isoladas (LPI) que avalia leitura de palavras regulares, irregulares e
pseudopalavras foi aplicado no início do ano letivo (Tempo 1 - T1) e a após quatro meses de intervenção nos dois grupos
(Tempo 2 - T2). O GI recebeu o programa INELE implementado pelas professoras de cada turma, 2 a 3 vezes por semana,
totalizando 25 encontros. Foram trabalhadas habilidades de consciência fonológica, correspondências grafema-fonema,
compreensão leitora e fluência textual. Compararam-se os ganhos no desempenho (Δ = T1 - T2) em cada medida de
leitura entre os grupos através de teste t de medidas independentes. Resultados: Houve maior aumento no
desempenho do GI em relação ao GC na medida de leitura de palavras irregulares (t = -2,23, p = 0,02, d = 0,45). Não
houve diferenças entre os grupos nas demais medidas da LPI. Conclusões: Os resultados demonstram efeitos positivos
da intervenção INELE realizada em sala de aula por professores, já que houve maior desenvolvimento da rota lexical
pelo GI. Desse modo, conclui-se que a presente intervenção mostrou-se efetiva e adequada para o desenvolvimento
das habilidades de leitura em escolares. Sugere-se, portanto, que tais resultados sirvam de ideias para a construção de
programas de intervenção que visem à promoção do desenvolvimento dos processos de leitura.
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3932796 - DISLEXIA E TRANSTORNO DE LINGUAGEM: DIFERENTES FRAQUEZAS LINGUÍSTICO-COGNITIVAS NAS
HABILIDADES DE LEITURA
Silvia Brilhante Guimarães (PUC-RIO)
O transtorno de linguagem e a dislexia são distúrbios do neurodesenvolvimento, cujo os sintomas aparecem no início
do desenvolvimento e persistem por toda a vida (APA, 2013). A dislexia é uma incapacidade específica na aprendizagem
da leitura (Vellutino et al., 2004). O transtorno de linguagem é caracterizado por déficits na compreensão ou na
produção da linguagem oral (Archibald & Gathercole, 2006) tendo as dimensões fonológicas, sintáticas e semânticas da
linguagem comprometidas. Bishop e Snowling (2004) sugeriram que ambos os transtornos são caracterizados por
fraqueza nos aspectos fonológicos (decodificação), mas se diferem nas extensões mais amplas de linguagem
(vocabulário e compreensão). Assim, é importante compreender as semelhanças e diferenças das habilidades
linguístico-cognitivas dos transtornos mencionados, dentro do contexto da dificuldade de leitura. Fizeram parte desse
estudos 76 crianças (entre 7 e 8 anos) do projeto de extensão “ELO: Escrita, Leitura e Oralidade” da UFRJ. Dessa, 48
tiveram diagnóstico de dislexia (DD) e 28 o diagnóstico de transtorno de linguagem (DTL). Ambos os grupos
apresentaram níveis similares de leitura. Não houve diferença estatisticamente significativa entre entre os grupos em
relação a velocidade de leitura t (40)= -0,23, p=0,82 e compreensão de texto t (74)= 1,11, p=0,27. As crianças foram
avaliadas individualmente em dois dias pelos profissionais. Foram utilizadas as medidas de consciência fonológica
(PROHMELE, 2009), memória fonológica (Kessler, 1997, nomeação automatizada rápida (Denclka, 1974, validado por
Capellini e col 2007), Compreensão linguística (Brandão & Spinillo, 2003) e fluência verbal (Charchat- Fichaman, Oliveira
& Silva). Os resultados mostraram diferenças de desempenho entre os grupos na memória fonológica t(41,3)= 2,8,
p=0,007; compreensão da narrativa oral, (41,3)= 2,8, p=0,007; produção da narrativa oral t(74)= 2,6; p=0,011 e a fluência
verbal (74)= 2,17; p=0,03. O grupo DD teve desempenho melhor nas habilidades que do discurso oral em relação ao
grupo DTL. O grupo DTL foi melhor na memória fonológica em relação ao grupo DD. Esses dados indicam que as origens
das dificuldades de leitura são diferentes entre os grupos. A dislexia com comprometimento mais específico no
processamento fonológico, refletindo velocidade de leitura e consequentemente na compreensão de textual. No
transtorno de linguagem apesar da memória fonológica ter sido um pouco melhor em relação ao grupo dos dislexia, o
prejuízo mais geral da linguagem interferiu no desempenho da leitura. Enfim, o estudo sugere que a dislexia e o
transtorno de linguagem em relação à leitura são próximos, mas distintos levando em conta a natureza subjacente
dessas dificuldades.
2884895 - POMERISCH ODER PORTUGIESISCH SPRACHE? INTERAÇÃO COMUNICATIVA EM CRIANÇAS POMERANAS
BILINGUES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Cláudia Patrocinio Pedroza Canal (UFES), Mayck Djúnior Hartwig (UFES)
O contexto deste estudo ocorreu em cidade do Espírito Santo, conhecida como a mais pomerana do Brasil, onde grande
parte da população apresenta bilinguismo simultâneo – português-pomerano. Nesta população, algumas questões tem
se apresentado de maneira desafiadora, como o alto índice de reprovação, professores que não falam o Pomerano e
apresentam dificuldades na comunicação e na interação com as crianças pomeranas das séries iniciais, seguido do
aumento de crianças diagnosticadas com TEA nos últimos 10 anos. Dado o contexto, hipotetizou-se acerca da
dificuldade enfrentada por crianças pomeranas com TEA em contexto de educação especial, onde o ensino é conduzido
em língua portuguesa e o bilinguismo é pouco estimulado. Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a frequência e
variância dos comportamentos indicadores de comunicação, a partir de interações em Língua Pomerana (L1) e Língua
Portuguesa (L2), identificando diferenças e tipos de interações observadas em ambas as línguas. O modelo teóricometodológico adotado nesta pesquisa, foi de abordagem qualitativa, de caráter descrito com delineamento de estudos
de caso. Participaram três meninos, sendo dois com 09 anos e um com 10 anos, bilingues pomerano-português,
diagnosticados com TEA de grau leve e moderado. Para a coleta de dados, foram utilizados os seguintes instrumentos:
(1) Childhood Autism Rating Scale; (2) Pranchas de história continuada; e (3) Tabela de Registro de Comportamentos
Indicativos de Comunicação. A coleta de dados com as crianças ocorreu a partir da interação semiestruturada, com uso
do instrumento (1), onde a criança foi convidada a contar uma história a partir da imagem visualizada na prancha,
alternando-se os sistemas linguísticos conforme metodologia de aplicação previamente estabelecida. Para análise dos
dados, foram estabelecidas categorias de análise dos comportamentos indicadores de comunicação divididas em três
grandes áreas, sendo elas: (1) Comunicação verbal, (2) Comunicação não-verbal, e (3) Compreensão. Observou-se que
os comportamentos indicadores de comunicação verbal apresentaram frequência parecida nas interações realizadas
em L1 e L2, no entanto a principal diferença ocorreu nos indicadores de comunicação não verbal, compreendidos aqui
como indicadores de Atenção Compartilhada, foram mais frequentes, em todos os casos, nas interações realizadas em
Língua Pomerana. Tais indicadores estão relacionados à variável afetiva presente inicialmente nas relações parentais da
criança e que são importantes para fortalecer as conexões afetivas e manter o engajamento na interação social em
diferentes contextos. Observou-se ainda habilidade de alternância entre os sistemas linguísticos, o que denota que o
bilinguismo pode exercer papel importante nas funções executivas de flexibilidade.
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2817551 - COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA: UM ESTUDO DE CASO EM TEA.
Marcele Rublescki Silveira Bressane (CBI of Miami)
O Transtorno do Espectro Autista é estudado desde 1973, pelo psiquiatra austríaco, Leo Kanner. Desde então, inúmeras
pesquisas são realizadas enfocando crianças com TEA. O TEA, no DSM V, é dividido em três níveis: leve, moderado e
severo, dependendo do grau de dependência do sujeito em relação ao outro. Em relação aos critérios diagnósticos são
divididos em duas sessões, a primeira estabelece a comunicação e a interação social, já a segunda, os comportamentos
restritos e estereotipados. Muitas crianças com diagnóstico em autismo tem uma severa perca na comunicação. 80%
das crianças com TEA são não-verbais, ou seja, não usam a fala para comunicação ou não a usam de forma funcional,
balbuciando ou não conseguindo continuar conversas com outras pessoas. Desta forma, cria-se estudos trabalhando a
comunicação alternativa, sendo uma comunicação para crianças não-verbais, que usa a língua de sinais, de pranchas e
comunicação, figuras para apontar, entre outros. Tendo como objetivo, o aumento de interação social desta criança, a
tornando mais independente e funcional. Assim, nesta pesquisa de estudo de caso, teve a intervenção de duas crianças
com diagnóstico em TEA, uma com nível moderado e a outra com nível severo, sendo as duas, não-verbais. As duas
crianças já são atendimento desde março de 2019 com a pesquisadora. O objetivo desta pesquisa era colocar a
comunicação alternativa para estas crianças poderem se comunicar com seus pais e fazerem pedidos como ir ao
banheiro ou pedir uma comida que gostaria de comer. E também, o reconhecimento de sua mãe e do seu pai. Foram
usadas pranchas individuais de comunicação. As quais, uma ficava no consultório da pesquisadora, outro em casa e
outro na escola, para se tornar mais naturalístico o aprendizado. A pesquisa teve como escopo a pesquisa exploratória,
sendo quanti-qualitativa, tendo como base a análise do comportamento – ABA. Ao fim da pesquisa foi percebido que
após vários treinos diários em casa, na escola e semanalmente por duas horas no consultório da pesquisadora houve
compreensão das figuras das pranchas de comunicação para as crianças, podendo desta forma, se comunicarem com
seus pares diariamente. Também houve um aumento da independência das crianças, como por exemplo, a retirada das
fraldas do TEA de nível moderado e uma fala mais funcional do outro participante. Percebendo assim, como a
comunicação alternativa ajuda nas necessidades das crianças, ampliando sua autonomia. Há necessidade que a
comunicação alternativa cresça para assim mais crianças se beneficiem.
1543199 - BEBÊS EM CONTEXTOS INSTITUCIONAIS: UMA AVALIAÇÃO DA LINGUAGEM E DO DESENVOLVIMENTO
GLOBAL
Natália Carvalho Viana de Sousa (UFPA), Carolina Ventura Silva (UFPA),
Janari da Silva Pedroso (UFPA), Amauri Gouveia Jr (UFPA)
Bebês em acolhimento institucional vivenciam contextos com características singulares com relação a cuidado,
estímulos externos e vinculação. No cárcere, o bebê vivência um espaço com restrições de estímulos externos, porém,
possui a presença integral de sua e de outras mães que geralmente ajudam no cuidado até o primeiro ano de idade dos
filhos. A literatura aponta que peculiaridades do ambiente institucional e a presença ou ausência da mãe podem
influenciar no desenvolvimento dos bebês nos diferentes contextos da criança, a responsividade sensível da figura de
cuidado, a prontidão e a sincronia na interação entre estes dois membros proporcionam a construção do apego seguro,
além de reduzir os níveis de irritabilidade e promover maior excitação em recém-nascidos, os cuidados recebidos nessa
fase inicial contribuem para o desenvolvimento emocional, intelectual e social. O objetivo da pesquisa foi avaliar o
desenvolvimento global, linguagem de bebês e o conhecimento sócio-emocional dos cuidadores a partir da terceira
edição da Bayley Scales of Infant and Toddler Development. Participaram da pesquisa catorze bebês de zero a um ano
residentes em instituições de cárcere feminino e espaço de acolhimento infantil provisório, sendo sete bebês de cada
ambiente, nos quais aplicaram-se as subescalas da Bayley: cognitiva, motora, linguagem e comportamento adaptativo
e sócio-emocional a partir do conhecimento dos cuidadores e das mães, os critérios de inclusão foram: estar
institucionalizado, no cárcere ou no acolhimento institucional, e ter até 1 ano. Foram excluídas crianças com algum tipo
de transtorno no desenvolvimento, bem como bebês fora da faixa etária prevista, para casos de prematuridade, a idade
foi corrigida a partir das instruções contidas no manual da escala. A escala foi aplicada por aplicador treinado, no local
onde a criança estava institucionalizada, em salas com poucos estímulos disponibilizadas pela instituição. Os dados
foram testados para normalidade (Komoroff-Smirnoff) e depois submetidos a ANOVA. Os resultados apontaram que,
os bebês do cárcere obtiveram melhores índices na escala quando comparados com os bebês do acolhimento que
apresentou bom rendimento somente na cognição. Os dados sugeriram que, independente dos riscos sociais envolvidos
nas situações estudadas, a presença de um cuidador como a mãe em tempo integral é fonte de estimulação essencial
para o bom desenvolvimento e condição dos alvos de atividades esperadas em bebês humanos logo, a presença e o
vínculo materno são insubstituíveis ao desenvolvimento da criança.
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COMUNICAÇÃO ORAL 24 – INTERVENÇÕES E EXPERIÊNCIAS PROMOTORAS DE DESENVOLVIMENTO
4493192 - “NINHO FELIZ: AFETO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL” RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DE UM GRUPO
NA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TREZE DE MAIO
Tarcis Murilo Sartor (Município de Treze de Maio), Franciani Bairros Nobre de Oliveira (Município de Treze de Maio),
Vanessa Dal Bó de Carvalho (Município de Treze de Maio), Eloisi Paseto Vitorassi (Município de Treze de Maio)
As práticas grupais constituem importante recurso no cuidado aos usuários da Atenção Básica. O trabalho grupal não
deve ser pensado somente como forma de dar conta da demanda, mas sim como tendo características que propiciam
socialização, integração, apoio psíquico, trocas de experiências e de saberes e construção de projetos coletivos. A
principal função de muitos desses grupos situa-se na questão da educação em saúde, alguns de seus objetivos são o
empoderamento, o desenvolvimento da autonomia, a participação e a corresponsabilização dos pacientes.
Nesse sentido, através da experiência dos servidores do Município de Treze de Maio, identificamos uma demanda
crescente de crianças que chegam para serem atendidas nas diversas especialidades, desta forma nos deparamos com
um dado epidemiológico, então nos questionamos a respeito do contexto em que essas crianças se inserem. Diante
disso, este projeto criado pelos profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), foca na prevenção primária,
a qual compreende a promoção de saúde e a prevenção de doenças, visto que há a possibilidade de haver a detecção
precoce de possíveis riscos ao desenvolvimento, além do olhar sobre o bem-estar das crianças
Reportamo-nos à Winnicott, que desenvolve a sua teoria do desenvolvimento emocional do indivíduo, tendo por objeto
os relacionamentos interpessoais: o indivíduo não apenas adquire uma autoconsciência pessoal, como sendo alguém
que não apenas se relaciona com o ambiente, mas que, cedo ou tarde, toma parte na manutenção e na recriação do
mesmo. Diante disso, o autor presume um desenvolvimento inicial saudável, sendo que este depende de um ambiente
emocionalmente estável e contínuo, que é dado acima de tudo pela mãe através do holding fornecido à criança.
Sendo assim, realizamos um grupo Educativo e Terapêutico, com encontros mensais. Em cada encontro o facilitador
aborda um tema, no início faz uma fala expositiva para fomentar as discussões, então os usuários podem partilhar as
suas vivencias e tirar suas dúvidas. O objetivo deste grupo é fortalecer os Vínculos Familiares, auxiliando os participantes
a adotarem novas estratégias para que o desenvolvimento global da criança seja saudável, pois partimos do pressuposto
que toda criança pode ampliar seu repertório comportamental, através da estimulação precoce eles prevenirão futuros
agravos no Desenvolvimento Infantil. Deste modo, estamos preparando os pais e cuidadores para serem os
protagonistas do desenvolvimento das crianças, ocasionando então uma redução das filas para atendimentos
ambulatoriais, focados em práticas curativas.
7829396 - CRIANÇAS E INFÂNCIA NA UNIVERSIDADE: A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DE PROJETOS
DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
Juliana Prates Santana (UFBA)
O presente trabalho objetiva discutir a importância da extensão universitária na promoção do desenvolvimento da
criança, através da apresentação de três projetos de extensão permanentes promovidos pelo Grupo de Estudos
Interdisciplinares Infâncias e Contextos (GEIC) do Instituto de Psicologia da UFBA, nomeadamente: Crianças na UFBA,
Infância em Cena e a Sala de Espera da Sessão Aberta de Cinema. De acordo com a Resolução 08/2018 do Ministério da
Educação, a Extensão Universitária consiste na interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os
outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com
o ensino e a pesquisa, devendo compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de
graduação. Neste sentido, torna-se fundamental debater os fundamentos e estratégias que favoreçam a formulação de
projetos de extensão no âmbito da Psicologia, especificamente no âmbito da Psicologia do Desenvolvimento. Com
periodicidade mensal, os projetos apresentados pautam-se teoricamente nos Estudos Sociais da Infância e na Psicologia
do Desenvolvimento, buscando integrar na formação universitária os temas referentes às infâncias e às crianças, assim
como permitir a entrada das crianças no contexto universitário. O Crianças na UFBA tem por objetivo principal a
ocupação do espaço universitário pelas crianças e suas famílias e está pautado em alguns princípios centrais como o
direito à cidade, a desinstitucionalização dos tempos livres das crianças, o não consumismo na infância, o resgate das
brincadeiras populares, entre outros. O Infância em Cena consiste na exibição de filmes que abordam temas
considerados relevantes para a compreensão das infâncias e dos modos de vida das crianças, seguidos de debates
mediados por profissionais de diversas áreas do conhecimento, destinando-se a estudantes de graduação e pósgraduação, profissionais que atuam com este segmento etário, além do público geral. O projeto Sessão Aberta de
Cinema foi inicialmente pensado para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e consiste na adaptação
sensorial da sala de cinema (redução do volume, luzes reduzidas), assim como na oferta de atividades voltadas para
este público na sala de espera. Atualmente destina-se a crianças com desenvolvimento típico e atípico, que possam se
beneficiar das adaptações sensoriais propostas. Em paralelo às sessões, realiza-se a escuta das famílias, com realização
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de rodas de conversas e acolhimentos individuais. Os projetos são campos formais de prática e formação para
estudantes da graduação e profissionais ligados à Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva.
7899653 - INTERVENÇÕES EM PSICOLOGIA EM UMA UNIDADE DE APOIO PEDAGÓGICO VOLTADAS PARA JOVENS
ESTUDANTES: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Cândida Prates Dantas (UFSM), Clarissa Faverzani Magnago (UFSM),
Thais Ribeiro Lauz (UFSM), Pedro Henrique Machado (UFSM),
Juliana Spolaor Warth (UFSM)
O ingresso no ensino superior apresenta-se, muitas vezes, como um momento de mudanças e desafios aos jovens
estudantes, exigindo adaptação e resiliência por parte dos mesmos. A trajetória acadêmica, da mesma maneira, tende
a ser bastante árdua, gerando repercussões em âmbito variado para o desenvolvimento do acadêmico, que, em geral,
se encontra em uma etapa de transição ou entrada na vida adulta. O jovem, nesse contexto, pode responder de maneira
funcional e positiva a essa fase, experimentando uma adaptação satisfatória, ou pode se deparar com inúmeras
dificuldades, que podem afetar a sua vida ao longo da vivência acadêmica. Nesse sentido, é de extrema importância
que sejam oferecidos serviços e ações de apoio aos alunos, que possam fornecer um suporte no enfrentamento de suas
dificuldades relacionadas ao ingresso ou permanência no ensino superior. O objetivo do presente trabalho é apresentar
um relato de experiência acerca de ações, desenvolvidas por uma Unidade de Apoio Pedagógico (UAP), voltadas para o
público de jovens estudantes do Centro de Ciências da Saúde da UFSM. A referida UAP, além de contar com as
contribuições da área da Pedagogia, também possui o olhar da Psicologia, a partir do qual são realizados atendimentos
individuais e grupos terapêuticos para alunos. Ademais, são propostas, mensalmente, atividades que visam transmitir
informações e descontrair o ambiente acadêmico, muitas vezes, considerado hostil e exaustivo pelos acadêmicos.
Dentre essas, destaca-se as rodas de conversa e as “Ambiências no CCS”. As primeiras versam sobre variados temas,
buscando debater saúde física e mental, dicas de estudos e de autocuidado no meio acadêmico, enquanto que as
“Ambiências” propõem atividades como música, dança, ginástica laboral, entre outras, aos alunos que transitam pelo
hall do prédio em horário de intervalo de almoço. A partir destas, acredita-se que a inserção da Psicologia na UAP se faz
extremamente importante e proporciona um cuidado e suporte aos alunos que, por vezes, se sentem desamparados
no ambiente acadêmico.
7989636 -INTERVENÇÕES PRECOCES NA INFÂNCIA NA ATENÇÃO BÁSICA: FORTALECIMENTO DO ACOMPANHAMENTO
INTEGRAL DA SAÚDE DA CRIANÇA ATRAVÉS DE UM PROJETO DE EXTENSÃO.
Bruna Fragoso Cousseau (UFSM), Dorian Mônica Arpini (UFSM),
Daiane Santos do Carmo Kemerich (UFSM), Jaqueline Rodrigues (UFSM),
Mikaela Aline Bade München (UFSM), Franciéli Cavalheiro Viero (UFSM)
O presente trabalho tem por objetivo apresentar o projeto de extensão intitulado “Intervenções Precoces na Infância:
um projeto junto ao Programa da Criança de uma Unidade Básica de Saúde”. As atividades do projeto são realizadas em
parceria entre os cursos de graduação em Psicologia e Enfermagem da UFSM (UFSM), em uma Unidade Básica de Saúde
com duas equipes completas de Saúde da Família, na cidade de Santa Maria-RS. A partir de ações interdisciplinares, o
projeto busca promover o envolvimento de diferentes olhares sobre o desenvolvimento infantil, relações familiares e
parentalidade. O projeto encontra-se em funcionamento desde o ano de 2011, tendo como foco principal a observação
da relação entre o cuidador e o bebê, na faixa etária de 0 a 18 meses, durante os atendimentos realizados pelo Programa
da Criança. Assim, este projeto tem por finalidade acompanhar o desenvolvimento inicial dos bebês, compreendendo
este período como fundamental, tendo em vista a possibilidade de identificação de riscos precoces que são passíveis
de modificação e que podem repercutir no desenvolvimento infantil. A Psicologia se faz presente através das
observações, as quais são baseadas no instrumento denominado Indicadores Clínicos de Risco ao Desenvolvimento
Infantil (IRDI). Também são oportunizados momentos de escuta aos familiares, além de orientações aos cuidadores na
perspectiva de auxiliá-los em questões relevantes no que diz respeito aos cuidados com a criança. Além disso, quando
identificadas situações de risco ao desenvolvimento infantil, são realizados os encaminhamentos para a rede de
serviços. Dessa forma, o projeto de extensão visa ampliar o olhar tanto para o desenvolvimento infantil, quanto para os
cuidadores, com foco no período inicial da infância, por entender seus possíveis atravessamentos e peculiaridades no
crescimento. Atenta-se também para os aspectos afetivos, emocionais e relacionais, buscando propiciar promoção de
saúde para os bebês e seus familiares. Diante dessa proposta, procura-se contribuir para o fortalecimento das relações
familiares e para o bem-estar da criança. Em vista disso, entende-se que o presente projeto se constitui em uma
estratégia de detecção precoce de riscos ao desenvolvimento infantil, promoção de saúde e fortalecimento de vínculos.
1772996 -EXTENSÃO ABRACE SEU MUNDO: ESTREITANDO LAÇOS PARENTAIS
Shirlei Maria dos Anjos (UNIFESP)
O projeto de Extensão Abrace seu Mundo: estreitando laços parentais é desenvolvido pela Universidade Federal de São
Paulo, campus Baixada Santista, desde o segundo semestre de 2016. Trata-se de um projeto interdisciplinar que propicia
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o cuidado materno-infantil visando estimular a prática de técnicas de vínculo parental, fortalecer as redes de saúde e a
educação permanente dos profissionais da saúde de Santos. Para isto, através da parceria ativa da coordenação da
Unidade Básica de Saúde da Nova Cintra (UBS), são realizadas visitas domiciliares às puérperas residentes no Morro da
Nova Cintra da cidade de Santos (SP). Estas visitas são realizadas por duplas de extensionistas que buscam acolher e
apoiar as puérperas através de escuta qualificada em relação a dúvidas sobre o pós-parto, amamentação e cuidados
com o recém-nascido e, principalmente, auxiliar no fortalecimento dos laços parentais nos primeiros dias de vida. Desta
forma, são realizadas orientações práticas sobre o sling, o banho de ofurô e a massagem terapêutica shantala. Também
são fornecidos folders de orientação para auxiliar na utilização das técnicas e há um banco de empréstimo de slings,
que podem ser utilizados pelas puérperas junto aos seus bebês. Além disso, também são realizados encontros
bimestrais aberto a comunidade acadêmica e externa para a formação de multiplicadores, cujos principais temas
abordados são as técnicas de vínculo parental e a promoção do aleitamento materno. O projeto também tem atuado
por meio de alunos da Unifesp matriculados na Unidade Curricular de Fisioterapia na Atenção Básica à Saúde, que em
duplas, realizaram a partir do primeiro semestre de 2018 três visitas domiciliares a puérperas ao longo do respectivo
módulo. Por fim, também tem sido buscado o apoio a recentes mães da Unifesp (aluna, técnica, docente) ou da
comunidade externa, através da disponibilidade de apoio por parte do projeto. Como resultados, pode-se destacar que
85 puérperas já foram apoiadas pelas visitas domiciliares através da UBS Morro Nova Cintra e que outras 20 mães
procuraram por apoio. O projeto já se encontra em seu 8° encontro bimestral, em que só neste último, tivemos 49
participantes, desde alunos, profissionais, agentes comunitárias de saúde e mães da comunidade interna e externa. Tal
ampliação propicia a criação e fortalecimento das redes já existentes. E assim, espera-se o cuidado integral e
humanizado na Rede Materno-Infantil em toda região de Santos e a atualização constante dos serviços de saúde.
9829563 - TÚNEL DAS SENSAÇÕES - PSICODRAMA E DESENVOLVIMENTO PESSOAL
Luthiane Pisoni Godoy (UFRGS)
O presente resumo se trata de um relato de experiência em uma técnica utilizada no Psicodrama: o Túnel das Sensações,
o mesmo, sendo nomeado por mim e pelos acadêmicos participantes desta atividade, pois este possibilita o contato
com várias sensações obtidas durante seu desenvolvimento. Bustos (1999), afirma que o psicodrama tem como início o
vínculo, a técnica psicodramática vem evoluindo e se expandindo, sendo utilizado para diferentes finalidades. Este
trabalho foi desenvolvido ainda no curso de Graduação em Psicologia, onde a professora solicitou que fosse eu sua egoauxiliar, aplicando a técnica nos demais colegas. O tato foi trabalhado colocando a mão dos colegas em alguns materiais,
tais como: lixa, algodão, bolas de gude, milho de pipoca, esponja, esponja de aço. O olfato foi instigado por meio de
perfumes, vinagre, café. Desta forma, ao decorrer dos sentidos, os colegas iam seguindo as consignas dirigidas pela
professora, que consistiam em pensar em cada sensação e cheiro de forma a que cada um desses os trouxesse uma
lembrança, um pensamento. Ao final, o compartilhamento foi intenso, proporcionando a mim uma primeira experiência
de estar como facilitadora da atividade e ver a mesma do outro lado. As outras experiências como condutora da técnica,
foram em um evento da Faculdade SETREM, o qual trabalhou com funcionários sobre a SIPAT - Semana Interna de
Prevenção de Acidentes, a Semana dos Sentidos – com alunos do 1º ano do Ensino Fundamental, na Semana do Dia da
Mulher com mulheres da cidade, e com um grupo de Mulheres Trabalhadoras Rurais, no Sindicato de Trabalhadores
Rurais. A ideia proposta foi fazer com que os participantes entrassem em contato consigo mesmos e com suas
sensações, atuei como condutora dos mesmos, fora do túnel, eles tiravam os calçados, os vendávamos e eu os conduzia
pelo túnel, enquanto pisavam em pedras, folhas secas, areia, sementes, tapetes, iam sentindo o cheiro de laranja,
perfumes, álcool, cravo, e sentiram o gosto de mel, chocolate, ou laranja. Após, chegavam em um local com almofadas
e tapetes, e então seguia o trabalho do compartilhar. O compartilhar possibilitou a todos os participantes – nos
diferentes contextos – que se presentificassem no momento, se desenvolvessem, pudessem associar com aquilo ao
qual estavam vivendo no momento, fossem as crianças, ou as mulheres, todos puderam sentir e viver seus medos,
angústias, bem como lembranças, e compartilhá-las ao final da experiência.

COMUNICAÇÃO ORAL 25 – VALORES
4372891 - A NORMATIVIDADE SOCIAL DO PERDÃO PELO PARADIGMA DA AUTOAPRESENTAÇÃO NA FAMÍLIA E ENTRE
AMIGOS NA ADOLESCÊNCIA
Lívia Sâmy Limongi de Morais Pereira (UFPB), Cassio Felipe Bandeira de Brito (UFPB),
Caroline Gadelha de Moraes Moura de Moura (UFPB), Julio Rique Neto (UFPB)
Este estudo verificou a normatividade do perdão na adolescência nos contextos sociais da família e dos amigos. Seguiuse os critérios de Alves (2012) para verificar em um delineamento quase experimental a normatividade da virtude do
perdão pelo paradigma da Autoapresentação Negativa e Positiva em duas Dimensões: Ideal e Real. A hipótese da
normatividade espera que a Autoapresentação Positiva seja significativamente maior em média que a
Autoapresentação Negativa. Os autores desse estudo ainda questionam se essa hipótese se justifica no âmbito das
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considerações ideais ou reais sobre uma virtude, ou seja, pensamento versus disposição para agir pela virtude. Um
questionário sócio demográfico coletou informações sobre idade, sexo, religião e educação. O instrumento utilizado foi
a Escala de Resolução de Problemas Interpessoais (ERPI 12), que apresenta 12 situações de injustiça que ocorrem nos
contextos da família e entre amigos. As instruções solicitavam aos respondentes que marcassem em uma escala de 5
pontos o quanto concordam que perdoar seria a melhor a resposta às situações apresentadas e o quanto perdoariam.
A um grupo foi solicitado que suas respostas transmitissem uma Autoapresentação Positiva. A outro grupo, foi solicitado
que transmitissem uma Autoapresentação Negativa. Cada categoria foi dividida nas dimensões Ideal e Real.
Participaram do estudo 81 adolescentes, com idade média de 12 anos, dos níveis fundamental e médio de uma escola
privada. Os instrumentos foram respondidos individualmente e as condições Positiva e Negativa foram distribuídas
aleatoriamente por grupos de respondentes. Anovas e Testes t foram utilizados para análise de comparação de médias
por educação/idade. Os resultados indicaram que os jovens aumentaram significativamente sua capacidade de atender
ao que foi solicitado no âmbito da Autoapresentação Ideal Negativa. Porém, na comparação das dimensões, os
adolescentes de 11 anos favoreceram a Autoapresentação Real Negativa. A Autoapresentação Ideal Positiva foi
significativamente maior com o avanço da idade no grupo dos adolescentes de 11 anos, favorecendo a imagem Real
Positiva. Uma análise multivariada considerando a amostra total (N = 81), os escores das dimensões Ideal e Real como
variáveis dependentes, o paradigma da Autoapresentação nas categorias Positiva e Negativa como fatores fixos e os
níveis de educação como covariantes mostrou que o modelo foi significativo para a Autoapresentação Ideal variando
por educação/idade. Conclui-se que o conjunto desses resultados apoiam as expectativas da normatividade da virtude
do perdão nos contextos da família e entre amigos pelo Paradigma da Autoapresentação com efeito da educação e
idade sobre o pensamento Ideal.

7429894 - RELAÇÃO ENTRE TOMADA DE PERSPECTIVA SOCIAL E EMPATIA EM CRIANÇAS
Ana Beatriz Medeiros Lima (UFPB), Amanda Oliveira Magalhães (UFPB),
Eloá Losano de Abreu (UFPB)
Este trabalho teve como objetivo identificar a relação entre a tomada de perspectiva social (TPS) e a empatia em crianças
de dois grupos de idade. Entende-se como tomada de perspectiva social a habilidade cognitiva de diferenciação entre
a própria perspectiva e a dos outros, e como empatia a resposta afetiva mais apropriada à situação do outro do que à
própria. Os modelos teóricos de Robert Selman e Martin Hoffman constituem o aporte teórico deste trabalho, a partir
do qual se elaborou a hipótese de que as crianças mais velhas apresentariam níveis de TPS e de empatia diferentes das
crianças mais novas. Esta pesquisa foi realizada em uma escola particular da cidade de João Pessoa e contou com a
participação de 102 estudantes do ensino fundamental, divididos em dois grupos de idade: Grupo 1: crianças de sete a
nove anos, e Grupo 2: crianças de 10 a 12 anos. Como instrumentos, foram utilizados o Dilema de Olga, para identificar
os níveis de TPS das crianças; e a Escala de Empatia para Crianças e Adolescentes. A coleta foi realizada através de
entrevistas individuais, em salas separadas do ambiente da escola. Os dados foram analisados de modo a definir um
nível de TPS e um escore de empatia para cada participante. Os resultados de testes estatísticos realizados com o
software SPSS confirmaram que os grupos de idade se diferenciam nos níveis de TPS e de empatia. Através da execução
e análise das estatísticas multivariadas, confirmou-se que há uma diferença significativa entre os grupos de idade, tanto
no que se refere aos escores de tomada de perspectiva social [F(1,100) = 6,57, p = 0,012] quanto de empatia [F(1,100)
= 10,65, p = 0,002], de modo que o Grupo 2 apresentou níveis de TPS e escores de empatia significativamente mais
avançados do que o Grupo 1. Ainda, foi encontrada uma associação positiva e significativa entre essas variáveis (r = .24;
p = .01), indicando que quando há um avanço na variável cognitiva, há um avanço em algum grau na variável afetiva.
Os resultados deste estudo mostram a relevância social e as implicações científicas enriquecedoras do estudo com
crianças, tendo em vista a possibilidade de se investigar como certas variáveis do desenvolvimento humano se
manifestam no início do ciclo da vida e como se comportam com o avanço da idade.
5439353 - TRÊS REPLICAÇÕES DE UM ESTUDO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA GRATIDÃO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Lia Beatriz de Lucca Freitas (UFRGS), Elisa Avellar Merçon-Vargas (UFES), Fernanda Palhares (UFRGS),
Jonathan Richard Henry Tudge (UNCG)
Na maioria das culturas, a gratidão é considerada uma virtude; a ingratidão, uma falha moral. Como virtude moral, a
gratidão ocorre quando: (a) uma pessoa – o benfeitor – presta um favor ou ajuda a outra – o beneficiário; (b) o
beneficiário avalia as intenções do benfeitor; (c) quando o benefício lhe foi dado livre e gratuitamente, atribui um valor
positivo ao benfeitor e (d) sente que deve retribuir, se for possível e quando surgir uma oportunidade. Esse ciclo cria ou
fortalece o vínculo entre pessoas e pode gerar uma espiral de ajuda e apoio mútuos. O ser humano, contudo, não nasce
grato. Resultados de uma pesquisa transcultural indicaram que três são as principais formas de gratidão expressas por
jovens, com diferentes níveis de complexidade: (a) verbal (falar obrigado), (b) concreta (retribuir sem considerar a
perspectiva do benfeitor) e (c) conectiva (retribuir considerando a perspectiva do benfeitor). O objetivo deste trabalho
é examinar mudanças na expressão da gratidão relacionadas à idade, em três amostras de jovens de uma mesma cidade
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do sul do Brasil, a fim de avaliar a confiabilidade de um instrumento com questões abertas (WAGS). Testou-se a hipótese
de que, em todas as amostras, crianças mais velhas teriam maior probabilidade de expressar gratidão verbal e conectiva
que as crianças mais novas, enquanto estas teriam maior probabilidade de expressar gratidão concreta. Entende-se
que, se o instrumento é confiável, replicações em uma mesma cidade, com participantes de mesma idade, devem obter
resultados similares. Participaram 1.101 jovens de 7 a 14 anos (M =10,58 anos, SD = 2,11), 56,9% meninas e 63,9% de
escolas públicas, integrantes de três amostras independentes (dados coletados em 2008, 2012 e 2015–2017). As
respostas da questão da WAGS relativa às formas com as quais os jovens expressam gratidão a um benfeitor foram
codificadas com bom nível de confiabilidade. Utilizou-se uma série de análises de regressão logística, tendo como
variável independente as três formas de gratidão (0 = não expressa; 1 = expressa). Os resultados indicaram que, nas três
amostras, com a idade, houve (a) um aumento significativo de gratidão verbal e (b) um decréscimo significativo de
gratidão concreta. Quanto à gratidão conectiva, em duas amostras não houve um aumento significativo. Em síntese, de
nove possíveis resultados (três tipos de gratidão vs. três amostras), oito foram os mesmos, o que indica que esse
instrumento é confiável para acessar mudanças relacionadas à idade na expressão da gratidão em jovens.
6819788 - CRIANÇAS DE 02 A 05 ANOS PENSAM SOBRE A MORAL: CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA DO DOMÍNIO SOCIAL
Daniela Munerato (USP/ Escola Viva/ Centro de Formação da Vila)
No mundo contemporâneo a criança pode ser vista de forma diferente do que era anteriormente, considerando as
mudanças sociais que acontecem e a reflexão de como tais fatos afetam seu cotidiano. Diante desse quadro, faz-se
necessário o olhar para a criança e compreender, sob seu ponto de vista, como ela julga situações de sua vida,
considerando em contextos diferentes as ações realizadas (certo ou errado). O objetivo da presente pesquisa foi
investigar se as crianças julgam de forma diferente três dilemas, revelando dano direto, indireto e uma situação
convencional. A cada dilema investigamos a relação dentre os critérios de julgamento considerando a severidade da
ação, se haveria diferença no grupo de escola pública e privada, entre meninos e meninas e nos dois grupos de idade (2
e 3 / 4 e 5 anos). Investigamos também a presença de aspectos da dimensão afetiva da moral e se haveria diferenças
qualitativas dentre as respostas dos grupos etários (2 e 3 anos/ 4 e 5 anos). Jean Piaget, Yves de La Taille e a Teoria do
Domínio Social foram as referências teóricas de análise nesta produção. Esta é uma pesquisa de campo, de natureza
exploratória descritiva, da qual participaram 68 crianças. Para a coleta de dados, os instrumentos utilizados foram:
treinamento da escala de likert e entrevistas sobre eventos sociais, contendo dilemas com situações prototípicas do
cotidiano. Os dados foram analisados qualitativamente, através de Confiabilidade Dialógica e Análise Independente de
Juízes. Também foi realizada análise quantitativa (Análise Estatística Descritiva e Inferencial). Os resultados revelaram
que as crianças, desde bem pequenas, estão pensando sobre as situações do dia a dia, o que deve ou não ser feito, além
das orientações dos adultos e que tais julgamentos ocorrem de formas diferentes a depender da situação. Sobre os
grupos analisados não tivemos diferenças nas respostas dos meninos e meninas, os grupos de idade (2 e 3, 4 e 5 anos)
apresentaram diferenças significantes do ponto de vista das justificativas mais claras quando mais velhos e, portanto, a
maior clareza do que pensam. Tais grupos também apresentaram diferenças significantes no julgamento de uma
situação convencional proposta no instrumento, avaliando mais ou menos grave a ação de comer com as mãos. Na
comparação entre as escolas públicas e particulares identificamos diferenças nas respostas considerando as dadas pela
escala de likert e suas justificativas. Nas instituições públicas observamos respostas mais convencionais e nas escolas
particulares respostas convencionais e morais
3825493 - COMPORTAMENTOS DE BULLYING EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO PAUTADO NOS
VALORES HUMANOS
Milena Socorro Rocha Gaspar Vega (UFPB), Mariana do Socorro Silva Araujo (FIP),
Tamíris da Costa Brasileiro (UFPB), Andrezza Mangueira Estanislau (UFPB),
Clara Lohana Cardoso Guimarães (UFPB), Evellyne Ribeiro Fonseca (UFPB),
Rayssa Soares Pereira (UFPB)
O bullying acontece especificamente no contexto escolar, caracterizando-se pela intencionalidade, repetição da
agressão e desigualdade de poder, visando intimidar, causando dando físico ou psicológico à vítima, relacionado a
condutas antissociais edelitivas. Logo, parece pertinente considerar variáveis explicativas com viés social, a exemplo dos
valores humanos, entendidos como princípios que guiam os comportamentos e expressão cognitivamente das ações
humanas, exercendo forteinfluência nas condutas sociais, como a perpetração do bullying. Dito isto, o presente estudo
buscou conhecer a relação entre os comportamentos de bullying e os valores humanos. Para tanto, contou-se com 180
alunos de uma escola pública do interior de Pernambuco, sendo 83 do sexo masculino e 97 do sexo feminino. As idades
variam de15 a 18 anos. Todos consentiram em colaborar com a pesquisa e responderam à Escala de Comportamento
de Bullying, Escala de Valores Básicos, além de um questionário sociodemográfico (e.g., sexo, idade e escolaridade). Os
dados foram analisados pormeio do software SPSS versão 21, sendo realizada estatística descritiva, correlações r
dePearson e teste t Student. De acordo com os resultados, apenas dois tipos decomportamentos de bullying (verbal e
cyber) se relacionaram de forma negativa esignificativa com duas subfunções valorativas (suprapessoal e normativa),
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quais sejam: o bullying verbal, que apresentou uma correlações negativas e significativas com a subfunção suprapessoal
(r = -0,18; p < 0,01) e normativa (r = -0,24; p < 0,05) e o cyberbullying correlacionou também de maneira negativa e
significativa com asubfunção normativa (r = -0,14; p < 0,05) e suprapessoal (r = -0,13; p < 0,05). Quando considerado
que os estudantes praticavam o comportamento de bullying, foi observado que a maioria pontuou em bullying verbal
de (M=76,11), seguido pelo comportamentode bullying físico de (M=11,67). Nos comportamentos de bullying e
cyberbullying a média ficou igual de (M=4,44). Com a análise do Teste t Student, foi observado que em todos os tipos
de bullying os estudantes do sexo masculino apresentaram uma maior média de comportamento, no entanto, apenas
em dois tipos de bullying esses valoresforam significativos, quais sejam: o bullying físico e relacional, de modo que
meninos tendem a apresentar mais comportamentos de bullying dessa natureza. Deste modo, conclui-se que o estudo
demonstrou a predominância dos tipos de bullying e as variáveis sociais protetivas associadas a tal fenômeno. Esperase que a partir desseconhecimento sejam elaborados métodos de prevenção e intervenção nas escolas.

COMUNICAÇÃO ORAL 26 – PSICOPATOLOGIA E SAÚDE
7773145 - PSICODINÂMICA DO DESAMPARO E PÂNICO: CASO CLÍNICO COM SUPORTE NA PSICOLOGIA ANALÍTICA
Márcia Dums Tavares (UNIVALI), Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center)
Introdução: O presente trabalho consiste no estudo de caso clínico a um estudante universitário de 19 anos, de
orientação homossexual, que procurou espontaneamente os serviços de Psicologia, após crise de pânico na
apresentação de um trabalho acadêmico. Refere crises de ansiedade em momentos diferenciados, dificuldade quanto
à organização espaço-temporal e de memória, sentimento de solidão, impotência frente à realidade e conflitos no
âmbito da sexualidade. A primeira crise ocorreu em 2016, após a irmã gêmea ter saído de casa para morar com o
namorado, acompanhada de insônia. Os sintomas se intensificaram após mudança de cidade e saída da casa dos pais
para a realização de curso universitário. No entanto, o hábito de roer unhas ocorre desde o início da adolescência,
substituindo um comportamento por outro como estalar de dedos, além de histórico de bullying, passando a se fechar
por sentir-se diferente. Objetivo: Favorecer o processo de individuação por meio da despotencialização dos complexos
constelados na psique, responsáveis pelos sintomas ansiogênicos. Método: Foram realizados 22 atendimentos sob os
pressupostos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung. Como procedimentos avaliativos e interventivos foram
utilizados a entrevista de anamnese, exame do estado mental e Questionário de Avaliação Tipológica – QUATI, análise
de sonhos, imaginação guiada, associadas às técnicas expressivo-gráficas como desenhos, jogo de RPG (Role play game),
música e dança. As intervenções foram aprofundadas por meio das técnicas de associação circunscrita e amplificação
simbólica. Resultados: A avaliação tipológica da personalidade por meio do QUATI indicou predomínio da atitude
introvertida, a intuição como função principal, o sentimento como função auxiliar e o pensamento como função inferior.
Diante dos dados sugeriu-se como hipótese diagnóstica o Transtorno da Personalidade Evitativa: 301.82 (F60.6),
acompanhadas de Ansiedade de Separação e Transtorno do Pânico 300.01 (F41.0). A partir da elucidação da
psicodinâmica do paciente, procedeu-se ao fortalecimento egoico, despotencialização da persona inflada, melhor
integração de conteúdos da sombra e animus, bem como despotencialização do complexo materno e paterno negativos,
os quais estão na base de seus sintomas. Conclusão: Os procedimentos clínicos adotados possibilitaram a aceitação de
qualidades que conflitavam com o ideal do ego em confronto com valores culturais e morais e com o próprio
inconsciente, favorecendo a expressão e maior integração de conteúdos psíquicos latentes à consciência. No decorrer
das sessões o paciente apresentou remissão dos sintomas ansiogênicos, conseguiu emprego e progressivamente passou
se posicionar mais assertivamente frente à realidade, administrando com mais segurança a própria vida.
8634238 - TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO NA PRIMEIRA INFÂNCIA: ESTUDOS DE CASOS CLÍNICOS
Rose Daise Melo do Nascimento (UFPA), Marco Antonio da Silva Molina (UNINASSAU/Belém),
Ernestina Maria da Conceição Oliveira Moraes ((UNINASSAU/Belém),
Ioneide de Sousa Machado ((UNINASSAU/Belém)
A exposição a eventos traumáticos pode desencadear quadros clínicos reativos na infância que são pouco explorados
devido à complexidade dos sintomas e dificuldade de expressão nesse período pré-verbal. Os critérios diagnósticos para
o Transtorno do Estresse Pós-Traumático (TEPT), na primeira infância, se encaixam no “Subtipo Pré-Escolar”, em que as
memórias espontâneas e intrusivas podem ser expressas em brincadeiras ou ocorrer em sonhos assustadores; esses
pensamentos invasivos podem não ser relacionados com facilidade ao evento traumático, fato este que compromete a
precisão diagnóstica. Assim, o presente trabalho objetivou analisar a sintomatologia do TEPT em duas crianças atendidas
em um ambulatório de desenvolvimento infantil na Amazônia. Trata-se de uma Pesquisa Qualitativa que utilizou a
metodologia de Estudo de Casos Múltiplos, os quais foram descritos e analisados com base nos referenciais teóricos da
psicologia do desenvolvimento, psicopatologia e psicanálise. Como fontes de dados foram analisados os prontuários
dos pacientes, relatórios de avaliação neuropsicológica realizada na instituição e registros de sessões de psicoterapia
breve psicodinâmica. Os pacientes foram selecionados a partir de semelhanças na história clínica, na exposição e reação
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ao trauma. Os dados analisados foram agrupados nos seguintes eixos temáticos: - Descrição da demanda: as crianças
tinham quatro anos de idade, sexo masculino, encaminhadas ao serviço com queixas de agressividade, hiperatividade,
transtornos do sono, ansiedade de separação, sendo que os sintomas aconteceram aos dois anos de vida, após
presenciar morte violenta de um dos pais, com quem mantinham vínculo de afeto. – Percurso Diagnóstico: a hipótese
diagnóstica inicial dos casos era de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), devido à marcante
presença de queixas hipercinéticas. Após minuciosa avaliação e acompanhamento psicoterápico evidenciou-se que os
pacientes preencheram os critérios diagnósticos para o TEPT, sendo que a agitação estava associada à angústia e
memórias decorrentes do episódio traumático. – Compreensão psicodinâmica: observou-se que a expressão da angústia
diante de um trauma na primeira infância não é simbolizado pela incipiente linguagem, tendo o corpo como uma via
principal de expressão, que impulsiona estados de hipercinesia como defesa. Os resultados revelam a dificuldade de
compreensão do desenvolvimento e psicopatologia na primeira infância, pois a limitação da expressão verbal e
sintomática compromete a precisão diagnóstica, consequentemente prejudicando a intervenção. Destaca-se a
importância de pesquisas de associação entre infância e traumas, que possibilitem uma maior compreensão da
psicopatologia e o desenvolvimento de estratégias de intervenção clínica eficazes.

1595792 - ADOLESCÊNCIA E SAÚDE MENTAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM CAPSAD III DO DISTRITO FEDERAL
Letícia de Amorim Mota Coelho (ESCS), Daniela Sousa de Oliveira (ABRATO),
Marina Thuane Melo da Silva (ESCS), Assis Rodrigues da Silva Filho (ESCS)
A adolescência é uma etapa do desenvolvimento humano marcada por transformações em níveis fisiológicos,
psicológicos e sociais, e por processos dinâmicos de pertencimento, de autonomia e de individuação. Trata-se também
de um período permeado por descobertas e experimentações, no qual o uso de substâncias psicoativas pode
desempenhar um papel significativo ao longo desta trajetória. A literatura aponta que o aumento do uso nocivo de
drogas por adolescentes configura-se como uma questão de saúde pública que necessita de ações articuladas entre os
serviços da rede intersetorial como forma de fortalecer os fatores protetivos deste público. O CAPSad compõe a Rede
de Atenção Psicossocial e atua como dispositivo da saúde mental que tem como proposta acolher e acompanhar
pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Portanto, o objetivo deste estudo é relatar a
experiência de elaboração de um grupo de adolescentes e jovens em um CAPSad III no Distrito Federal e suas principais
repercussões. Foi realizado um estudo de prontuários dos usuários da unidade com a faixa etária entre 16 e 20 anos.
Verificou-se que os mesmos, em sua maioria, são encaminhados para o CAPS por demandas familiares e judiciais, mas
não dão continuidade ao acompanhamento multiprofissional previsto neste serviço. Desse modo, foi elaborado uma
proposta de grupo que tivesse como intuito potencializar o estabelecimento de vínculos entre a juventude direcionada
ao serviço e a comunidade, por meio de ações que fomentem o fortalecimento de rede e os processos de cuidado em
saúde mental. O grupo é organizado por cronograma de ações semanais, utilizando instrumentos como observação
participante e diário de campo. Há uma média de três participantes por encontro e com duração de, aproximadamente,
uma hora e meia. É conduzido por dois profissionais residentes do CAPSad com formação em terapia ocupacional e
psicologia. Entre os resultados observados podem ser citados: a percepção dos participantes sobre o grupo como um
espaço para reflexão e troca de experiências; a constituição do grupo enquanto espaço de autocuidado e de
fortalecimento de vínculos socioculturais, e a construção de mecanismos individuais e coletivos de proteção a
comportamentos de risco. O grupo tem permitido que a juventude assistida reconheça os recursos disponíveis na
comunidade e se identifique como protagonista do seu desenvolvimento. Além disso, o público tem tido contato com
temas transversais aos seus respectivos contextos socioculturais, o que tem se apresentando como uma estratégia de
reabilitação psicossocial e de redução de danos.
3937119 - ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE MENINAS ADOLESCENTES COM EPISÓDIOS DE COMPULSÃO ALIMENTAR:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Camila Angelina de Moraes (UFSC), Raquel Vieira Costa de Carvalho (UFSC),
Fernanda Machado Lopes (UFSC)
Introdução: A adolescência é caracterizada por importantes alterações físicas e psicológicas. Os adolescentes enfrentam
mudanças relativas à imagem corporal e dificuldades quanto ao pertencer e separar-se da família, sendo comum que
utilizem a comida como um recurso, muitas vezes disfuncional, para lidar com situações aversivas. Episódios de
Compulsão Alimentar (ECA) são caracterizados pela ingestão de uma quantidade de alimentos maior do que a maioria
das pessoas consumiria em um período e contexto similares acompanhadas de sensação de falta de controle. No Brasil,
a prevalência de ECA na população geral varia entre 13 e 24%, sendo que entre adolescentes do sexo feminino chega a
31%. Objetivo: Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência das autoras no atendimento psicológico de meninas
adolescentes com ECA. Método: Buscou-se sintetizar a experiência de atendimentos realizados com três adolescentes
do sexo feminino, com idades entre 17 e 19 anos, duas apresentando Bulimia Nervosa e uma com Transtorno do Comer
Noturno, todas com a presença de ECA diagnosticado. Os atendimentos ocorreram entre 2015 e 2019, no consultório
particular das pesquisadoras, e foram baseados nas abordagens sistêmica e Cognitivo-Comportamental. Resultados: O
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processo terapêutico demonstrou a importância da socialização e da aceitação pelos pares nesta etapa do
desenvolvimento. A preocupação com a validação externa da imagem corporal associada a um ideal midiático de corpo
magro mostrou-se como fator mantenedor dos transtornos relacionados ao comportamento alimentar. Observou-se
nas pacientes a busca pelo autocontrole (perfeccionismo), opiniões aversivas em relação à gordura e aoseu corpo, baixa
autoestima e distorção da autoimagem, em conjunto com dificuldade de comunicação familiar e de expressar
adequadamente opiniões e sentimentos. A compulsão alimentar apresentou-se como recurso de enfrentamento
disfuncional diante das dificuldades inerentes à fase do desenvolvimento. Foram utilizadas técnicas de
autoconhecimento, fortalecimento da autoestima e autoconfiança, desenvolvimento do autocuidado e autocompaixão,
aperfeiçoamento das habilidades sociais e da assertividade promovendo uma definição clara de fronteiras familiares,
bem como a psicoeducação no âmbito do comportamento alimentar. Percebeu-se benefícios tanto para o
gerenciamento do Transtorno Alimentar quanto para a qualidade de vida das adolescentes. Conclusão: Questões
relacionadas à expectativa que a sociedade tem do corpo das meninas, associada à influência que a dinâmica de
comunicação familiar tem sobre a sua vida tiveram um peso significativo nos casos relatados. Fortalecer a
individualidade das jovens ensinando técnicas de autocuidado, manejo das emoções e pensamentos e habilidades
sociais teve resultados positivos; embora com remissão parcial dos sintomas.

3126986 - O MODELO DE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE NA TERAPIA DO ESQUEMA: CONTRIBUIÇÕES DA
TEORIA DO APEGO DO JOHN BOWLBY
Viviane Martins Ferreira Milagres (UNIVIÇOSA),
Sérgio Domingues (UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais)
As terapias cognitivas integrativas, dentre as quais se encontra a Terapia do Esquema, desenvolvida por Young (1990)
utilizam elementos de diversos modelos de intervenção, tais como, modelo cognitivo-comportamental, teoria do apego,
elementos da Gestalt e das teorias psicodinâmicas, para a formação de um modelo teórico conceitual de tratamento.
Uma das teorias mais influentes no desenvolvimento da Terapia do Esquema é a teoria do apego, formulada por John
Bowlby em 1979. Foi realizada a leitura e fichamento das obras do John Bowlby sobre a teoria do apego, composta por
três volumes (apego, perda, separação), e dos livros de Young sobre a Terapia do Esquema, para que fosse possível
analisar as contribuições que a teoria do apego proporciona para a construção do modelo de desenvolvimento da
personalidade da Terapia do Esquema. A teoria do apego ressalta a necessidade de conceder maior ênfase aos padrões
de comportamentos e experiências que ocorrem na infância, pois estes permitem compreender o desenvolvimento da
personalidade e suas influências no desenvolvimento socioemocional e cognitivo do indivíduo. Assim como Bowlby,
Young define que é durante as primeiras experiências da infância que é possível identificar a origem dos problemas
psicológicos, formulando o conceito fundamental da Terapia do Esquema, os “Esquemas Iniciais Desadaptativos (EIDs)”.
Os EIDs são definidos como padrões emocionais, cognitivos e comportamentais formados nas primeiras experiências
infantis a partir de representações que o individuo faz de si mesmo e das figuras de apego com quem convive. Além
disso, a teoria do apego contribuiu como embasamento teórico na definição dos esquemas cognitivos e o modo como
estes esquemas desenvolvidos na infância e adolescência estão na base do desenvolvimento da personalidade. Dessa
forma, a concepção de Bowlby sobre o funcionamento interno do sujeito coincide com a definição de EIDs e com as
respostas comportamentais da criança diante da figura de apego remetem aos estilos de enfrentamento propostos pela
Terapia do Esquema, sendo eles hipercompensação, evitação e resignação. Diante disso, a teoria do apego apresenta
importantes contribuições à Terapia do Esquema, ao lhe fornecer sustentação teórica para a compreensão da formação
e manutenção dos EIDs, assim como para a aplicação da técnica de reparação parental e para a compreensão da relação
terapêutica com o paciente, visando que ela seja uma relação emocional reparadora.
7459785 – MUNDO VIRTUAL: DO BEM OU DO MAL? EFEITOS DA MÍDIA DIGITAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Cristina Maria Pozzi (UNIVALI)
Uma das modificações mais notáveis no ambiente social neste século tem sido a saturação da nossa cultura e vida diária
pela mídia. Infelizmente, as consequências do uso de dispositivos eletrônicos têm um efeito particularmente prejudicial
no bem-estar de crianças. As evidências do uso crescente das tecnologias da informação e comunicação por parte de
crianças e jovens obrigam os profissionais da saúde e educação ao estudo do impacto que esse uso pode provocar nos
aspectos biológicos, psicológicos e sociais da saúde do indivíduo. Os objetivos do presente trabalho englobam uma
revisão de estudos sobre os efeitos da exposição da mídia digital entre crianças e adolescentes, bem como alerta para
identificação de quadros de uso problemático de mídias interativas e discute medidas preventivas recomendadas. Os
riscos e danos à saúde de crianças e adolescentes envolvem as seguintes áreas: crescimento e desenvolvimento, saúde
mental, sexualidade, saúde física, saúde social/digital. Estudos mostram que o uso de mídias é mais viciante que cigarro
ou sexo. Bastam 8 minutos de uso que já se observa liberação de dopamina e ativação do sistema de recompensa que
envolve também liberação de um tipo de endorfina, responsável pelo relaxamento e prazer. A partir daí se instalam as
vulnerabilidades em resposta às tecnologias de persuasão: ilusão da livre escolha, gratificação com reforço intermitente
e aprovação social, entre outras. Comportamentos caracterizados pelo uso compulsivo, reações negativas ao ser
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retirado das mídias interativas com comprometimento da função física, mental, cognitiva e/ou social do indivíduo
descreve os pacientes com uso problemático de mídias interativas que pode se apresentar de quatro formas: jogos,
redes sociais, pornografia e busca de informações, que inclui a busca online descontrolada de praticamente qualquer
tipo de informação textual ou visual, inclusive assistir sem parar a vídeos curtos ou seriados de televisão. Cuidar do
binômio formado pela criança ou adolescente e o uso de tecnologia de informação e comunicação é sem dúvida um dos
maiores desafios nesta nova era digital. Cuidado este que consiste em evitar os riscos e danos à saúde decorrentes do
uso ou abuso das novas tecnologias digitais, como no estímulo de hábitos de vida saudáveis. A tecnologia está posta e
ajuda a salvar vidas, porém é preciso buscar a medida certa e o bom senso para uso racional. O primeiro passo é a
conscientização da sociedade, pais, educadores e profissionais da saúde para a educação e etiqueta digital.

COMUNICAÇÃO ORAL 27 – GÊNERO
2999242 - DESENVOLVIMENTO DA CONSCIÊNCIA SOBRE AS RELAÇÕES DE GÊNERO NA IDADE PRÉ-ESCOLAR: O
COMBATE AOS VALORES PATRIARCAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Letícia de Souza Ribeiro (UNESP)
A crítica feita pelas teorias feministas é de inestimável valor para uma radical mudança político-social. Revolucionam,
quando não pactuam com os movimentos liberais, todas as dimensões da vida humana, dentre elas destacamos os
âmbitos social, político, econômico, ético, filosófico, e, por fim, o campo científico, o qual foi dado especial atenção
nessa pesquisa. Com a intenção de absorver dialeticamente a crítica feminista pelas teorias psicológicas e educacionais
herdeiras da tradição marxista, o trabalho se aprofunda no debate sobre o desenvolvimento psíquico de crianças préescolares (03 a 06 anos) tendo como parâmetro as categorias: Atividade, Personalidade e Consciência, tríade categorial
para análise do fenômeno psicológico na psicologia soviética e psicologia social latino-americana que se fundamentam
no materialismo histórico-dialético. Trouxemos as características do psiquismo infantil e suas principais conquistas
nesse período etário, tendo como referência a teoria da periodização do desenvolvimento psíquico da Escola de
Vigotski, com foco na brincadeira de papéis, atividade-guia deste período. Daniil B. Elkonin é central na discussão sobre
o psiquismo pré-escolar em sua obra Psicologia do jogo (2009), trazendo as contribuições sobre a origem histórica do
jogo protagonizado, panorama geral das teorias do jogo e, principalmente, a relação entre o desenvolvimento do jogo
na idade pré-escolar e sua profunda articulação com o desenvolvimento psíquico das crianças. A relação entre
feminismo e infância redunda na pergunta central: qual a consciência da criança pré-escolar sobre as relações sociais
entre homens e mulheres? Quais aspectos dessa relação social, organizada pelo patriarcado, são possíveis de serem
captados pela criança neste período de seu desenvolvimento? O estudo envolveu o método de investigação e
sistematização teórico-conceitual a partir da revisão de literatura, abordando a relação entre desenvolvimento psíquico
na educação infantil e o conceito de gênero na infância. A relevância desse estudo justifica-se na constatação de que
Psicologia Histórico-Cultural e o instrumental marxista não avançaram suficientemente na elucidação das temáticas
sobre a condição da mulher na sociedade capitalista, aliando gênero e classe como contradições determinantes da vida
em sociedade, contradições que se agravam em períodos de crise econômica, marcando cotidianamente os movimentos
sociais na contemporaneidade. Os resultados finais não emergiram da pesquisa, considerando que esta se encontra em
andamento. No entanto, esperamos derivar das conclusões da pesquisa implicações pedagógicas para o ensino na
educação infantil comprometido com a ética feminista-marxista, isto é, uma educação que desenvolva com as crianças
valores antipatriarcais e anticapitalistas.
6239617 - INFLUÊNCIA DA MEDIAÇÃO DOCENTE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL UTILIZANDO GÊNERO COMO
CATEGORIA ANALÍTICA
Viviane Aparecida dos Santos (Fundação Fé e Alegria), Maria Fernanda Diogo (UFSC)
Relações de gênero se constituem nas tramas sociais e, mesmo de forma inconsciente, transpassam as interações entre
homens e mulheres, significando relações de poder com base nas diferenças percebidas entre os sexos. As mediações
realizadas pelos/as docentes na Educação Infantil forjam compreensões sobre os comportamentos masculinos e
femininos socialmente aceitos, (re)produzindo marcas identitárias e influindo no desenvolvimento das crianças. O
presente estudo objetivou compreender como os/as professores/as significavam as relações de gênero emergentes nas
brincadeiras – mediadas ou não – de crianças bem pequenas em uma instituição pública de Educação Infantil do
município de Palhoça/SC. O procedimento metodológico foi qualitativo, descritivo, efetivado por meio de um estudo de
campo. A coleta de dados ocorreu por intermédio de observações sistemáticas das brincadeiras de crianças entre 2 e 3
anos e pela realização de entrevistas individuais com as docentes. Observou-se, devido ao período de desenvolvimento
das crianças, que a maioria das brincadeiras se deu de forma indiferenciada quanto ao critério gênero, dispensando
grande volume de tempo em experiências motoras e, em menor duração, iniciando as brincadeiras simbólicas. Nas
ações espontâneas, não foi observada distinção nas cores dos brinquedos, nem se seus amigos próximos eram meninas
ou meninos. Contudo, perceberam-se diferenças significativas no tratamento dirigido pelas professoras às crianças,
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utilizando palavras carinhosas para as meninas e enérgicas para os meninos. As docentes também incentivaram, verbal
e gestualmente, ações relacionadas ao manuseio de brinquedos para os quais havia validação cultural de gênero,
reforçando estereótipos e binarismos; contudo ações transgressoras foram sumariamente ignoradas ou apontadas para
as pesquisadoras como não convencionais, como se houvessem “escolhas naturais” a serem realizadas por meninos e
meninas. As docentes narraram pouca ou nenhuma formação sobre o tema e denotaram confusões quanto ao
significado de gênero, remetendo-o a questões sexuais/biológicas e essencialistas ou questionando sua efetiva
existência. O discurso de ambas se apresentou contraditório e ambíguo, ora reafirmando naturalizações, ora
determinando ser necessário “abrir a mente”. O/A professor/a tem um papel crucial no desenvolvimento dos/as
educandos/as, pois, por meio da sua mediação, a desconstrução de identidades padronizadas angaria novos sentidos.
Contudo, se ele/a não vivenciou processos formativos que questionem permissões e interdições sociais generificadas
relacionadas às ações e brincadeiras infantis, transcendendo padrões historicamente construídos, ele/a perpetuará
visões polarizadas, reproduzindo discursos heteronormativos, que cindem o desenvolvimento dos meninos e das
meninas.
8668540 - ANÁLISE DISCURSIVA DE IDENTIDADE DE GÊNERO, ORIENTAÇÃO SEXUAL E SAÚDE PARA PROFESSORES/AS
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Cleidinara Rigodanzo (URI), Taina Kurtz (URI), Eliane Cadoná (URI)
O presente resumo tem por objetivo explanar, por meio do relato de pesquisa, a proposta de um estudo que tem por
objetivo investigar os sentidos de Identidade de Gênero, Orientação Sexual e de Saúde, praticados por professores/as
do Ensino Fundamental da Educação Básica da Rede Municipal de uma cidade do Noroeste do Estado do Rio Grande do
Sul. Através desta pesquisa, buscamos compreender os discursos e suas possíveis influências nos processos de
subjetivação dos/as alunos/as. A investigação faz parte da pesquisa intitulada “Do preto e branco ao arco-íris: uma
problematização das práticas discursivas de professores/as da Educação Básica sobre gênero e saúde”. O estudo
configura-se como qualitativo, exploratório e descritivo. Em um primeiro momento, entramos em contato com a
Secretaria de Educação e Cultura do referido Município, com fins de obter autorização (mediante assinatura de Termo
de Autorização Institucional – TAI) do/a gestor/a desse espaço, para ENTÃO contatar as escolas. Após este processo,
obtivemos acesso à lista de professores/as, e os/as mesmos/as foram contatados/as e apresentados aos propósitos da
pesquisa. Após o consentimento da sua participação, cada professor/a assinou o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE, documento o qual ficou com uma via. Participaram da pesquisa professores/as que atuam na
Educação Básica, mais especificamente no Ensino Fundamental, englobando assim profissionais que exercem práticas
docentes do primeiro ao nono ano. Deste modo, a pesquisa consiste em 3 etapas. A primeira, se constitui na apropriação
do conteúdo e preparação para as entrevistas; a segunda etapa, que estamos desenvolvendo atualmente, consiste na
aquisição dos dados através de entrevistas semiestruturadas, que serão gravadas e transcritas; e por fim, a última etapa
é caracterizada pela análise dos dados obtidos. Assim, nos utilizaremos da perspectiva de autores construcionistas. Após
finalizado o estudo, faremos uma divulgação dos resultados para as escolas, com objetivo de trocar conhecimentos
junto aos/as professores/as, possibilitando assim fazer com que a pesquisa cumpra com seu papel social de
problematizar a realidade e impulsionar novas frentes de ação, assim contribuindo com a formação de professores/as
que atuam na Educação Básica. As publicações geradas a partir da pesquisa também contribuirão para a propagação do
conhecimento científico. Ressaltamos que a pesquisa está em sua segunda fase, portanto, não possuímos resultados
conclusivos. Entretanto, acreditamos evidenciar com este estudo, importantes questões que servirão para ações
extensionistas na Educação Básica, na perspectiva da promoção de saúde e de cidadania.

9765883 - RELAÇÕES DE GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA: DESAFIOS DA PRÁTICA DOCENTE
Aline Baía dos Santos (UFPA), Gleyce dos Santos Lima (UFPA)
O trabalho é uma pesquisa exploratória realizada em uma escola de Ensino Fundamental localizada em um município
do Estado do Pará, que traz discussões acerta das relações de Gênero e Sexualidade no ambiente escolar, bem como
fornece diálogos a respeito da formação de professores. O estudo busca refletir sobre as questões de Gênero e
Sexualidade que permeiam o ambiente escolar e investigar as principais dificuldades enfrentadas pelos professores no
manejo dessas questões em sala de aula. Atualmente, estudos apontam para uma abertura maior dessas discussões no
contexto escolar, porém, esse processo ainda caminha a passos lentos na medida em que muitos profissionais da
educação encaram essas discussões como tabu, reforçando modelos comportamentais que iniciam no espaço
doméstico e alcançam as salas de aula. Como sujeitos responsáveis pelo processo educativo escolar, cabe aos
professores auxiliar na desconstrução de discursos equivocados a respeito das temáticas citadas. Mas, estão os
professores suficientemente preparados para este desafio? Na busca por respostas, o método utilizado para a pesquisa
é qualitativo, onde foram ouvidos 12 professores do Ensino Fundamental. Utilizou-se um questionário com perguntas
abertas e a observação livre dos sujeitos envolvidos, como ferramenta para coleta de dados e análise. A pesquisa revela
pouco conhecimento dos professores em relação às temáticas de gênero e sexualidade, o que dificulta sua práxis.
Percebeu-se também que as dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar são decorrentes de seu processo de
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formação acadêmica, que pouco possibilitou a discussão dessas temáticas. Outro dado encontrado diz respeito ao
material didático oferecido como suporte para os docentes, eles trazem em seu conteúdo aspectos referentes somente
ao corpo humano, e o professor não é estimulado a realizar discussões sobre as temáticas em questão. Foram
identificadas poucas atividades com temas transversais, na escola essas questões são tratadas superficialmente,
repassando a responsabilidade para o professor em sala de aula. Por último, observou-se que existe uma dificuldade no
âmbito familiar ao lidar com questões que envolvem esses temas, pois, o que se verificou foi um déficit de compreensão
do assunto e isso acaba refletindo no trabalho docente. Conclui-se, realizando uma análise crítica sobre a formação
docente, na medida em que considera-se imprescindível o processo de atualização constante e formação permanente
para o enfrentamento das dificuldades do seu fazer pedagógico, com vistas ao fortalecimento do respeito à diversidade,
à tolerância, entre outros, no sentido de não reproduzirem padrões comportamentais que gerem consequências nocivas
para os alunos.
5845491 - DIFERENÇAS DE GÊNERO NO ESTUDO DA EXCLUSÃO: POR QUE AS MENINAS JULGAM MAIS MORALMENTE
DO QUE OS MENINOS?
Jackeline Maria de Souza (USP), Luciana Maria Caetano (IP/ USP), Priscila Bonato Galhardo (USP)
Os estudos acerca do julgamento da exclusão em uma perspectiva teórica da Teoria do Domínio Social têm demonstrado
um resultado constante: as meninas apresentam mais julgamentos de domínio moral, se comparada aos meninos. Esse
padrão de resultado foi observado nas exclusões motivadas por diferenças de nacionalidade, características de
personalidade, característica física, orientação sexual, conformidade de gênero e raça. Diante disso, a presente pesquisa
teve como objetivo verificar se essas diferenças são observadas nos julgamentos de adolescentes brasileiros em relação
à exclusão de uma pessoa homossexual, bem como, se as variáveis contato intergrupal, experiência como vítima de
preconceito, empatia, julgamentos acerca da exclusão e percepção de mensagens parentais auxiliam na compreensão
dessas diferenças entre meninos e meninas. Para tanto, participaram dessa pesquisa 643 estudantes de escola pública
com idades entre 12 e 18 anos (M = 14,6, DP = 1,86). A amostra foi composta principalmente por meninas (56%). Os
resultados demonstraram haver associação entre os julgamentos e o sexo dos participantes [X² (2) = 21,905; p < 0,01].
As meninas emitiram mais respostas morais, enquanto entre os meninos houve mais respostas de domínio pessoal. Em
relação ao julgamento da exclusão, as meninas avaliaram a exclusão de um homossexual como sendo mais errada do
que os meninos (U = 32190,000; p < 0,01). As meninas também apresentaram maior proximidade no vínculo com o
grupo alvo de exclusão (U = 32391,500; p < 0,01), assim como também relataram mais experiências de vitimização (U =
46243,000; p < 0,05). No que tange à empatia, as meninas apresentaram escores maiores que os meninos em todos os
fatores da medida (p < 0,05). Por fim, destaca-se que a percepção das atitudes positivas que ressaltam a igualdade foi
diferente entre meninos e meninas. Essas diferenças aconteceram na percepção de atitudes emitidas pelos pais (U =
40089,000; p < 0,001), professores (U = 45887,000; p < 0,05) ou pares (U = 33815,500; p < 0,001). Em todos os casos, a
percepção de mensagens que ressaltam a igualdade entre homossexuais e heterossexuais foi maior entre as meninas.
Em contrapartida, os meninos relataram maior percepção de mensagens negativas emitidas pelos pares (U = 39073,500;
p < 0,001). Diante do exposto, observa-se que todas as variáveis verificadas apresentam diferenças de gênero e dada a
sua associação com os diferentes tipos de julgamento, estas podem ser explicativas para as diferenças observadas entre
meninas e meninos na emissão de julgamentos morais.
1777734 - A TOMADA DE CONSCIÊNCIA A PARTIR DO CIBERATIVISMO FEMINISTA: UMA ANÁLISE DA DISCUSSÃO DE
GÊNERO EM PÁGINAS DO FACEBOOK
Clara Parente Barreto Oka (UnB), Fabrícia Teixeira Borges (UnB)
A expressão “movimentos em rede” expressa a transformação que ocorre na ação dos movimentos sociais em razão da
apropriação da tecnologia. Como diversas organizações coletivas, o movimento feminista – que historicamente luta
contra as opressões de gênero – apropriou-se dos espaços digitais para difundir a sua mensagem em prol da equidade
de gênero. Partindo de pressupostos da Psicologia, esse estudo - de natureza documental e qualitativo-analítica - busca
compreender as ações do ciberativismo feminista brasileiro e seus impactos junto às plataformas digitais,
especialmente o Facebook. Seguindo critérios de inclusão e exclusão, foram selecionadas três páginas de descrição
feminista do Facebook para análise de seus conteúdos: Empodere Duas Mulheres, Não Me Kahlo e Feminismo sem
Demagogia. Após estudo das páginas e de seus respectivos objetivos, foram reconhecidas algumas tendências principais
das postagens, categorizadas em 5 grupos temáticos: a) denúncia de violência de gênero, b) descontração e humor, c)
motivação e empoderamento feminino, d) utilidades para mulheres e e) divulgação de notícias positivas sobre avanços
obtidos. Após estudo das publicações, foi realizada uma análise dos comentários direcionados a postagens escolhidas
aleatoriamente e seus respectivos autores tiveram seus perfis brevemente observados e comparados a partir de suas
características públicas disponíveis em seus perfis do Facebook. Depois desta etapa, identificamos opiniões políticoideológicas fortemente atreladas aos perfis apoiadores das mensagens e também aos perfis com posicionamentos
contrários. Na terceira etapa do estudo, um survey online levantou opiniões e repercussões do fenômeno no processo
de conscientização dos usuários acerca da violência de gênero. O survey composto por perguntas fechadas e abertas
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foi divulgado por meio das mídias sociais e buscou compreender de que forma o ciberespaço contribui para a
conscientização de gênero. Além disso, esse estudo investigou as diferenças percebidas por homens e mulheres acerca
da temática feminista – que tem sido amplamente difundida nas últimas décadas. Foi possível perceber que o
ciberfeminismo pode contribuir para tomada de consciência tanto para mulheres quanto para homens com relação às
pautas feministas e suas conquistas e, também, levantou-se possíveis estratégias para uma difusão com maior
acessibilidade pelos usuários das redes sociais das causas de gênero.

COMUNICAÇÃO ORAL 28 – DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS
9892893 - DESENVOLVIMENTO DA VERSÃO DE AVALIAÇÃO DIRETA DA CRIANÇA A PARTIR DO INVENTÁRIO
DIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL (IDADI)
Mônia Aparecida da Silva (UFSJ), Euclides José de Mendonça Filho (UFRGS),
Juliana Cunha da Silva (UFSJ), Livia Wenischenck Braz (UFSJ),
Maria Luisa Cavalcante Lopes (UFSJ), Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
O desenvolvimento infantil envolve diferentes domínios, sendo amplamente acentuado nos primeiros anos de vida. É
influenciado por maturação biológica, condições nutricionais, ambientais, cultura, influências da família imediata, entre
outros. Quando algum desses pontos age negativamente, tem-se o risco de atrasos e transtornos no desenvolvimento
infantil. Resultados negativos, entretanto, podem ser minimizados quando atrasos ou problemas são detectados e
tratados precocemente. Neste ponto, o monitoramento regular do desenvolvimento infantil é essencial ao bem-estar e
saúde da criança. Esse monitoramento pode ser feito utilizando-se medidas do relato parental, e também por avaliações
diretas das crianças, por meio da realização de tarefas, observação do comportamento e medidas da capacidade da
criança em aprender e adquirir habilidades esperadas para a faixa etária. Em virtude dessa necessidade, o IDADI foi
construído no Brasil para avaliação do desenvolvimento infantil por meio do relato materno. Abrange os domínios
Cognitivo, Comunicação e Linguagem, Motricidade, Socioemocional e Comportamento Adaptativo. A partir dele, está
sendo criado o IDADI-tarefas, que transforma os itens do inventário em tarefas realizadas com a criança, além do
acréscimo de outras tarefas que não integravam o inventário. O objetivo desse trabalho é apresentar a versão inicial do
IDADI-Tarefas. Para a construção das tarefas foram realizadas análises de conteúdo para selecionar os itens que mais
discriminam as habilidades de desenvolvimento das crianças e que possuíam as melhores perspectivas de serem
transformados em tarefas. A partir dessa análise, iniciou-se o desenvolvimento de um livro de estímulos contendo itens
que a criança responde, permitindo avaliar seu desenvolvimento. O livro de estímulos pretende contemplar o máximo
possível de imagens características do contexto brasileiro e reduzir custos com outros materiais na avaliação. A autora
Maria Luísa é a desenhista oficial do IDADI-Tarefas. Os desenhos são feitos no computador, de modo a permitir sua
futura reprodução em alta qualidade. Os desenhos são pensados de acordo com cada tarefa. Para testar a adequação
das tarefas, estão sendo feitos pré-pilotos, por meio de sessões de grupo focal com crianças de idades de quatro até 72
meses. Até o momento foram feitos dois pré-pilotos com um, total aproximado de sete participantes. Os pré-pilotos
têm sido fundamentais para alterar as instruções e estímulos utilizados. As próximas etapas consistem em terminar o
livro de estímulos e outras tarefas necessárias e encaminhar para a apreciação de juízes especialistas nas áreas de
desenvolvimento infantil e avaliação psicológica. Espera-se, com esses procedimentos, garantir evidências de validade
de conteúdo ao IDADI-Tarefas.
2947870 - DESENVOLVIMENTO PRELIMINAR DA ESCALA DE BEM-ESTAR SUBJETIVO ESCOLAR (EBESE): CONSTRUÇÃO
E EVIDÊNCIAS DE VALIDADE
João Lucas Dias-Viana (USF), Ana Paula Porto Noronha (USF)
O bem-estar subjetivo escolar refere-se a como os estudantes avaliam subjetivamente a escola e vivenciam emoções
decorrentes das experiências ocorridas nesse contexto. É um construto multidimensional, composto por uma estrutura
tripartite, contento o componente de satisfação com a escola, afetos positivos e negativos na escola. O presente estudo
investigou se a Escala de Bem-estar Subjetivo Escolar (EBESE), presentemente construída, possui evidências
psicométricas. Para tanto, será relatado o processo de elaboração de itens, validação de conteúdo e análise de
propriedades psicométricas com base na estrutura interna. A primeira etapa consistiu na elaboração dos itens da escala
e em seguida, realizou-se o estudo de validade de conteúdo dos itens por meio na análise de juízes, com a participação
de três pesquisadores que avaliaram os itens quanto à clareza de linguagem, pertinência prática e relevância teórica.
Realizou-se o estudo piloto com a participação de 20 estudantes, ambos os sexos, alunos do 7º ano de uma escola
pública no Ceará, com o objetivo de avaliar a compreensão dos itens e a aplicabilidade da escala. Posteriormente, para
investigação da estrutura interna da EBESE, o instrumento foi aplicado em 434 estudantes do 7º ano do Ensino
Fundamental ao segundo ano do Ensino Médio, estudantes de uma escola pública no Ceará. Este estudo foi submetido
a um comitê de ética, aprovado com CAAE de número 97953218.2.0000.5514. Análises fatoriais exploratórias indicaram
uma estrutura com três fatores, com índices de ajuste considerados adequados e coeficiente alfa de Cronbach de 0,91
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para uma versão do instrumento composta por 28 itens, resultando em uma medida breve de avaliação. Os achados
evidenciam uma medida promissora para avaliações educacionais, com o uso da EBESE na investigação dos níveis de
bem-estar do aluno em relação a sua escola, e a partir dos resultados, na elaboração de intervenções que resultem em
melhorias no processo de escolarização.
1669290 - DIFERENÇAS NORMATIVAS NOS TRAÇOS DE PERSONALIDADE
Jeferson Gervasio Pires (UFSC), Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes (UFSC)
Um conjunto robusto de evidências têm indicado que a personalidade se desenvolve ao longo do tempo, ocasionando,
por consequência, diferenças nos níveis médios dos traços entre indivíduos nos diferentes estágios do ciclo vital. Têmse relatado na literatura que os escores nos traços de personalidade tendem a aumentar até os 60 anos de idade,
apresentando contínuo normativo, ou mesmo declínio, após essa idade. Esse padrão é conhecido como “efeito
plateuau” no desenvolvimento da personalidade. Diante dessas evidências, este estudo objetivou comparar os traços
de personalidade de pessoas de diferentes estágios do desenvolvimento. Participaram 440 adultos, com idades entre
17 e 102 anos (M=43; Md=35; DP=22,66), escolaridade variada, sendo 127 homens. Os participantes responderam o Big
Five Inventory-2 para avaliação dos traços de personalidade, considerando o modelo dos cinco grandes fatores. Após
aprovação da pesquisa em comitê de ética, os participantes foram recrutados em universidades e através da rede de
contato dos pesquisadores. Também foram contatados grupos voltados para pessoas com mais de 60 anos localizados
na região metropolitana de Florianópolis. Uma parte desses respondentes foi acessada através da técnica da bola de
neve, em que alunos de cursos de Psicologia foram convidados a coletar os dados com pessoas idosas de sua rede de
contato. Os participantes foram divididos em dois grupos, considerando suas idades: a) 17-56 anos, e b) 57 anos ou
mais. Na sequência, realizamos a verificação de diferenças nas médias dos escores nos cinco grandes fatores de
personalidade entre os dois grupos. Em conjunto, os resultados parecem corroborar os padrões reportados na literatura
científica. O período por volta dos 60 anos mostrou-se um marco no desenvolvimento da personalidade, caracterizandose como um estágio de mudança no funcionamento individual, fato que merece ser destaque em estudos e intervenções
de outras áreas do conhecimento. Limitações desta pesquisa serão destacadas na finalização da apresentação.
2352435 - ESTABILIDADE DOS NÍVEIS DE PERSONALIDADE NO CICLO VITAL
Jeferson Gervasio Pires (UFSC), Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes (UFSC)
A pesquisa longitudinal retrospectiva busca dados referentes ao passado para relacioná-los com dados do presente.
Esse tipo de pesquisa tem sido utilizado, há algum tempo, na investigação de uma diversidade de fenômenos, apesar
das críticas que têm recebido. Porém, ainda que as avaliações retrospectivas possuam algum viés inerente, sua validade
pode ser mantida mediante certas condições, por exemplo, quando a medida retrospectiva não é referente a um
período muito específico no passado e quando os comportamentos avaliados no instrumento são específicos. Levandose em consideração essas características, este trabalho objetivou identificar possíveis mudanças longitudinais na
personalidade, em um mesmo grupo de pessoas. Essas mudanças dizem respeito ao quanto as pessoas conseguem se
manter em sua pontuação relativa na distribuição dos traços de personalidade ao longo do tempo. Para isso, após
aprovação da pesquisa em comitê de ética, foi iniciado o processo de coleta de dados, que contou com 180 adultos,
com idades entre 51 e 93 anos (Md= 69; DP=9,15), sendo 140 mulheres. Os adultos foram recrutados em grupos
voltados para pessoas com mais de 60 anos, espalhados pela Grande Florianópolis. Uma parcela dos participantes foi
recrutada através de alunos de cursos de Psicologia, quem realizaram a coleta com pessoas idosas de sua rede de
contato, seguindo a técnica da bola de neve. Os adultos responderam o Big Five Inventory-2, para avaliação “atual” da
personalidade; e o Big Five Inventory para avaliar a personalidade, com a instrução de que deveriam responder
considerando como pensavam que eram quando tinham 30-35 anos de idade. As aplicações ocorreram de forma
individual, através de autoaplicação ou de entrevista (para aqueles com baixa escolaridade), e de forma coletiva. Foram
realizadas correlações entre os escores-z passado e atual nos traços de personalidade. Além disso, Anovas com medidas
repetidas foram conduzidas para verificar possíveis perfis diferenciados nos cinco fatores de personalidade. Apesar dos
vieses associados à pesquisa retrospectiva, foi possível reconhecer que a personalidade se desenvolve ao longo do
tempo, ocasionando mudanças no funcionamento individual ao longo do ciclo vital. Os padrões de mudanças relatados
na literatura puderam ser corroborados. Deve-se destacar as limitações que envolvem o método empregado nesta
pesquisa, ao discutir seus resultados. Entretanto, vale a ressalva de que alternativas para estudar os fenômenos
psicológicos precisam ser implementadas pelos pesquisadores, permitindo que seja possível contornar os desafios que
inviabilizam a realização de estudos longitudinais no Brasil.
8235856 - ESCALA DE BEM-ESTAR SUBJETIVO ESCOLAR (EBESE): EVIDÊNCIAS DE VALIDADE CONVERGENTE E DE
CRITÉRIO
João Lucas Dias-Viana (USF), Ana Paula Porto Noronha (USF)
O bem-estar subjetivo escolar refere-se a como os estudantes avaliam subjetivamente a escola e vivenciam emoções
decorrentes das experiências ocorridas nesse contexto. É um construto multidimensional, composto por uma estrutura
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tripartite, contento o componente de satisfação com a escola, afetos positivos e negativos na escola. Este estudo reuniu
de evidências de validade convergente e de critério para a Escala de Bem-Estar Subjetivo Escolar (EBESE) para o contexto
da educação básica. A amostra foi composta por 434 estudantes, ambos os sexos, alunos do 7º ano do Ensino
Fundamental ao 2º ano do Ensino Médio, com idades variando de 12 a 19 anos. Os participantes responderam
presencialmente a um questionário de identificação sociodemográfica e escolar, EBESE, Escala Baptista de Depressão
versão Infantojuvenil (EBADEP-IJ), Escala Global de Satisfação de Vida para Adolescentes (EGSV-A), Escala de Percepção
de Suporte Social para Adolescentes (EPSUS-Ad). Além disso, foram obtidas notas dos alunos referentes às disciplinas
de Português e Matemática. A EBESE é um instrumento composto por 27 itens, distribuídos em três fatores (satisfação
com a escola, afetos negativos na escola e afetos positivos na escola). Para atender aos objetivos deste estudo foram
utilizadas análises de correlação de Pearson e teste t de Student para comparação dos grupos quanto ao sexo, nível de
ensino, histórico de recuperação e reprovação, e ocorrência de bullying. Os fatores da EBESE apresentaram correlações
positivas e negativas significativas, com magnitudes de moderadas a altas, conforme hipotetizado. As análises indicaram
a utilização da EBESE em investigações futuras que se proponham a avaliar o bem-estar de populações estudantis.

5895928 - VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO PARA UMA ESCALA DE ANSIEDADE EM SITUAÇÕES DE MENTIRA PARA
ADOLESCENTES (EASME-A)
Rafaella Valli Santanna (UFSM), Silvio José Lemos Vasconcellos (ufsm), Vanessa Cristina Nascimento Coelho (UFSM),
Stephane Mossmann Ferreira (UFSM), Bruna Fragoso Rodrigues (UFSM),
Juliana Thais Schneider (UFSM), Carolina Bevilacqua Vedoin (UFSM)
Para conviver em sociedade e desenvolver relações interpessoais, os indivíduos necessitam do uso de habilidades
sociais. Estas são fundamentais, pois garantem interações sociais equilibradas e saudáveis. No entanto, o déficit destas
habilidades pode acarretar em um desenvolvimento psíquico adoecido, que consequentemente causa problemas nas
condutas sociais e na saúde psicológica. Dessa forma a mentira emerge como um reflexo desse déficit no
desenvolvimento social, principalmente na adolescência, pois esta é a etapa do desenvolvimento que começa a
demandar processos que envolvem o uso de habilidades sociais, de modo que os jovens necessitam lidar com a
realidade e as novas responsabilidades do cotidiano. Em virtude disto, se procura analisar a relação entre um déficit das
habilidades sociais nos adolescentes, e sua relação com a mentira, para que se possam evitar comportamentos
disfuncionais na adolescência. A partir disso o grupo Pesquisa e Avaliação de Alterações da Cognição Social (PAACS) está
construindo e validando uma versão para adolescentes da Escala de Ansiedade para Situações de Mentira (EASME-A),
com base em um instrumento similar já elaborado e validado para adultos. Esse instrumento não objetiva avaliar se o
indivíduo mente com frequência ou se cometeu determinados tipos de mentiras, mas sim mensurar o grau de ansiedade
que o participante imagina experimentar em situações hipotéticas envolvendo o cometimento de determinadas
mentiras. A primeira etapa da validação de conteúdo é resultante de um encontro com um grupo de 450 adolescentes,
sendo 225 do sexo feminino e 225 do sexo masculino. Em um segundo momento, os itens serão apresentados para três
juízes especialistas, todos sendo pesquisadores sobre o tema. Essa nova etapa da validação de conteúdo, será seguida
da validação fatorial proposta para o instrumento. Alguns itens já elaborados para a versão atual da escala são: “Mentir
que estava dormindo para não atender a ligação de um amigo”,” Mentir para alguém da família sobre nota obtida em
uma prova” e “Mentir que está doente, para não ir apresentar um trabalho em aula “.A versão final deste instrumento
servirá para subsidiar diferentes pesquisas relacionadas à mentira na adolescência, bem como um projeto de extensão
que visa promover maior assertividade em adolescentes, como forma de minimizar a ocorrência de comportamentos
antissociais nessa etapa do desenvolvimento.

COMUNICAÇÃO ORAL 29 – TRABALHO, ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
4523334 - CREP KIDS: UM PROJETO DE PSICOLOGIA DO TRABALHO COM CRIANÇAS
Michelle Regina da Natividade (UNISUL), Carolina Bunn Bartilotti (UNISUL)
Partindo-se da compreensão da centralidade do trabalho tanto na organização social, como na constituição do sujeito,
considera-se que falar sobre o mundo do trabalho não seja uma temática apenas relacionada aos adultos ou aos jovens
quando buscam uma colocação profissional, mas sim que esta temática pode e deve ser tratada com crianças. Isso
porque, admitindo que o sujeito se constitui nas relações com seu meio, a criança, embora não exercendo uma atividade
produtiva remunerada, relaciona-se com o mundo do trabalho em diversas atividades cotidianas: ouvir sobre o trabalho
dos pais, brincar de atividades profissionais etc. O “mundo infantil” não é uma faceta avulsa à estrutura produtiva, ou
seja, as diversas esferas sociais não estão isoladas, mas sim são/estão em uma constante produção dialética. Sendo
assim, o Centro de Referência Profissional (CREP), projeto de extensão do Curso de Psicologia da Universidade do Sul
de Santa Catarina, criou o Projeto “CREP Kids”, intervenção realizada com o intuito de aproximar as crianças à discussão
sobre o trabalho humano e assim contribuir com a ampliação de seus conhecimentos e o desenvolvimento de
competências interpessoais que serão demandadas ao longo de sua vida e em uma futura inserção no mercado de
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trabalho. Foram realizadas 13 ações, nas dependências de duas escolas da região Grande Florianópolis/SC e do próprio
ambiente universitário de vínculo das autoras, entre os meses de setembro a outubro de 2018, envolvendo 289 crianças
entre 3 e 11 anos. Cada intervenção foi realizada em grupo, com duração de 1hora e 30minutos, pautando-se na
realização de diferentes atividades lúdicas. Durante as intervenções observou-se engajamento das crianças nas
atividades propostas, demonstrando um pleno interesse pela temática do trabalho. As crianças falam sobre atividades
profissionais, sobre lugares de atuação e competências esperadas para diferentes atividades profissionais. Deste modo,
ressalta-se a relevância do “CREP Kids” como intervenção pontual, mas também como intervenções continuadas a
serem realizadas futuramente para que se possa fortalecer a importância do trabalho na constituição dos sujeitos.
Considerando que a significação da realidade perpassa toda a vida do sujeito, os sentidos atribuídos ao trabalho vão
sendo produzidos e re-produzidos, transformados e apropriados nos diferentes contextos de cada sujeito. Assim, o CREP
Kids mostra-se como um mediador das crianças em relação ao mundo do trabalho, de modo a oferecer espaços de
reflexão e ludicidade afim de fortalecer a cidadania e a constituição de sujeitos críticos.

4681533 - “QUEM NÓS VAMOS ESCOLHER? QUEM? O PRESIDENTE!” – DINÂMICAS INTERSUBJETIVAS ENTRE
ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO EM CONTEXTO ANALÓGICO-DIGITAL
Rossana Mary Fujarra Beraldo (UnB)
A produção de conhecimentos em colaboração tem impulsionado a transição de práticas escolares tradicionais para
modelos híbridos de aprendizagem, com uso de analógicos- digitais, oportunizando, sobremaneira, o avanço no uso de
vários tipos de affordances na interação humano-ferramentas-mediacionais-produção de conhecimento. A mediação
pela tecnologia implica estabelecer um sistema cognitivo-cultural distribuído entre interlocutores, criando espaços mais
dialógicos e de alternação de posicionamentos na intersubjetividade, definida, neste trabalho, como interdependência
cognitiva e comunicativa. Este estudo, teve por base a psicologia do desenvolvimento e abordagem dialógica,
considerando que toda atividade discursiva é intencional, avaliativa e direcionada para metas. Contamos com a
participação de oito estudantes do ensino médio, organizados em quatro díades. A coleta contou com aplicação de
questionário, leitura de fonte documental, observações, entrevistas individuais, episódicas, duas tarefas de resolução
de problema em web-forum. Optamos pela Grounded Theory e metodologia qualitativa, sendo todas as etapas de coleta
gravadas em vídeo com o consentimento informado dos participantes e responsáveis. Os dados são apresentados e
discutidos em duas etapas: a) codebook composto por cinco categorias e 21 subcategorias, submetido à log-linear
analysis e b) leitura dos discursos produzidos submetidos à Análise Temática dialógica na construção de Mapas
Semânticos. Os resultados indicaram que as dinâmicas intersubjetivas estimulam os interlocutores a assumir diferentes
perspectivas sobre um mesmo objeto e isso reflete na responsividade e na alternância de posicionamentos. A interação
é o princípio fundador quando os interlocutores iniciam a colaboração, buscam um ponto de equilíbrio no espaço
intersubjetivo. A negociação de significados e convencionalização de elementos semióticos e simbólicos indicam a
construção de ideias autorais e originais. A função meta-analítica sugere que as díades podem interpretar suas próprias
produções quando reintegram e reinserem o conhecimento construídos entre eles em outra instância. As atividades
mediadas por web-fóruns indicaram que a intersubjetividade gera e é gerada pela cognição distribuída, quando a
produção de conhecimento passa de uma dinâmica de acumulação de informação para a reflexão do que está sendo
produzido. Verificou-se que o fenômeno intersubjetivo é um fator chave na aprendizagem colaborativa em ambientes
híbridos.
6913172 - ESCOLHA CERTA: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NO CONTEXTO ESCOLAR
Nathiara Caroline Fernandes (UNIPAR), Sidinei de Jesus dos Santos de Oliveira (UNIPAR),
Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
Este trabalho caracteriza-se como um projeto de extensão Escolha Certa: Orientação Profissional nas escolas, que
objetiva a orientação de jovens e adolescentes que vivenciam o momento de escolha profissional, levando em
consideração como uma fase de mudanças e transformações. Por muito tempo a ocupação de um indivíduo era
determinada pela camada social ou pela família a qual ele pertencia, ficando assim restrito o poder de escolha do
indivíduo. Atualmente, há muitas possibilidades de escolhas, no qual gera dúvidas, podendo também ser um período
estressor. Entende-se que esse processo começa na infância e passa por diversos estágios ao longo da vida. As
intervenções psicológicas foram realizadas pelos acadêmicos do curso de Psicologia, sendo oferecidas por uma
Universidade privada no sudoeste do Paraná para alunos de escolas públicas e privadas do município e região. O
programa foi aplicado com duração de sete encontros semanais com duração média de uma hora e meia cada encontro,
com duração de dois meses e meio, contando vivências, entrevista com profissionais, visitas à Universidade, recursos
audiovisuais, instrumento padronizados (Escala de Estress para Adolescentes, Inventário de Habilidades Sociais e Escala
de Autoeficácia para a Escolha Profissional, Escala de Maturidade para a Escolha Profissional) e recursos audiovisuais.
O projeto contou com a participação de 21 adolescentes, com idade entre 16 e 19 anos que apresentam boa adesão e
resultados. Este projeto foi desenvolvido em três etapas, a primeira teve como objetivo proporcionar aos participantes
o autoconhecimento, ou seja, através de atividades e reflexões. A segunda teve como foco o conhecimento das
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profissões, por meio de entrevistas ou pesquisas e por último. A terceira, foi, a tomada de decisão, com as escolhas das
futuras profissões. A grande maioria dos participantes apresentaram uma redução no índice de estresse, ampliação no
repertório comportamental para a escolha profissional, desenvolvimento da maturidade e autoeficácia para a escolha,
levando em consideração o início e o fim do projeto. Além disso, a diminuição dos números de opções profissionais do
início para o final do programa. Sabendo que os participantes iniciaram o projeto com pouco conhecimento sobre as
profissões, mercado de trabalho, sobre suas habilidades, entre outros aspectos, percebeu-se que o projeto foi efetivo,
pois ao final do projeto, os participantes relataram que já possuíam no mínimo uma decisão profissional.
2429128 - PREPARAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA O MERCADO DE TRABALHO
Romilda Guilland (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná)
A vulnerabilidade social é multideterminada, não está condicionada somente à baixa ou nenhuma renda, mas também
inclui as fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos. Os Estados do
Paraná, Rio Grande do Sul e Minas gerais foram classificados com média-baixa vulnerabilidade juvenil à violência. Nestes
Estados estão 32,2 milhões de habitantes, dos quais pouco mais de 5,3 milhões são jovens de 15 a 29 anos. Somada a
situação de vulnerabilidade, a adolescência é um período de transição, que pode gerar conflitos. Neste contexto, um
curso de capacitação para o trabalho pode proporcionar satisfação pessoal, além de auxiliar o jovem a sentir-se
novamente parte integrante do desenvolvimento social. O projeto intitulado Preparação de Adolescentes para o
Mercado de Trabalho foi desenvolvido, no ano de 2015, pela psicóloga do Serviço de Apoio a Infância e Juventude da
Comarca de Marechal Cândido Rondon, para atender jovens com idade entre 15 e 21 anos, que estão em situação de
vulnerabilidade social. A seleção dos jovens é realizada pelo CREAS em parceria com o Conselho Tutelar, um dos critérios
é o jovem estar sendo atendido pelos profissionais de um dos equipamentos citados, por encontrar-se em situação de
vulnerabilidade social. O programa do curso foi desenvolvido pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná, ao todo
são oferecidos 16 dias de aulas, que são realizadas nas quartas-feiras das 13:30h às 17:00h. O conteúdo foi projetado
em módulos que visam desde a orientação profissional até aulas teóricas e práticas de preparação para o mercado de
trabalho. Conta ainda com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, para coordenar o projeto. Além disso, vários
parceiros de instituições públicas e privadas participam do comitê, eles são responsáveis por: manter o programa, ceder
profissionais qualificados para ministrar as disciplinas e, por fim, propiciar a contratação dos adolescentes como menor
aprendiz. Também, foram realizadas parcerias com escolas técnicas, para oferecer cursos profissionalizantes gratuitos.
Atualmente, estão matriculados no programa 33 jovens, destes 15 são do sexo feminino e 19 do masculino. Eles
apresentam diferentes níveis de educação, que se enquadram entre o 6º ano do ensino fundamental e o 2º ano do
ensino médio. Como o grupo é heterogêneo, também são realizados atendimentos individualizados para melhor
atender a necessidade de todos. Assim, com a execução do projeto espera-se que o jovem deixe de ser vítima da
violência e passe a ser protagonista de sua própria história.

3796191 - PESQUISA-INTERVENÇÃO EM EMPREGABILIDADE JUVENIL BASEADA NA TEORIA DA AÇÃO CONTEXTUAL
Lorena Machado Gonçalves dos Santos (UFBA), Luciana Dutra Thomé (UFBA)
A empregabilidade de jovens é um assunto crescente considerando os desafios enfrentados por esse grupo de
indivíduos adentrando o mercado de trabalho. Esse processo é afetado pela atual conjuntura econômica brasileira,
gerando dúvidas e incertezas no processo de escolha de um curso de graduação e uma área profissional. Essas condições
são agravadas em grupos minoritários (afrobrasileiros e afrobrasileiras, grupos indígenas, mulheres e LGBTs), o que
limita suas prováveis perspectivas profissionais e crescimento pessoal. Esses grupos de indivíduos encontram
dificuldades para construir um projeto de vida profissional, mesmo no ensino superior. Dado esse cenário, o seguinte
estudo aplicou uma pesquisa-intervenção voltada para população jovem numa situação precária de trabalho ou estudo.
Com objetivo de promover integração social e suporte de pessoas no ensino superior, buscando uma melhor construção
da sua vida profissional e projetos de vida, focando na facilitação de uma conversa conjunta focada em objetivos de
vida com um outro significante. A base conceitual desse estudo é a Teoria da Ação Contextual (Action Theory) e a
intervenção é baseada na aplicação da TAC pelo método do Plano de Ação. Os participantes tinham entre 18 e 29 anos
e moradores da cidade de Salvador. Pretendemos apresentar o processo de intervenção com 6 participantes e 6 pares
significantes. A técnica consiste em 4 etapas, denominadas conversa conjunta e auto confronto, o que centra o projeto
da dupla em conjunto, narrativa de feedback, onde os participantes verificam se o projeto identificado na conversa em
conjunto está de acordo com a perspectiva do participante, monitoramento de projeto por ligação telefônica ou email
e uma conversa final que fecha o processo. Os pesquisadores se engajam na leitura de áudios e vídeos transcritos e a
repetida visualização do vídeo pra identificar os objetivos da díade, os passos elegidos por eles para atingir os objetivos,
comportamentos e linguagens que podem contribuir para realização dos objetivos. Os casos de projetos conjuntos
foram diversos. Houve um avanço na implementação dos projetos e da sua manutenção pelo engajamento das díades
através do monitoramento feito pelos pesquisadores; também uma melhor interação e qualidade de relacionamento
entre as díades. O desenvolvimento da presente pesquisa intervenção permitiu, além do suporte dos projetos dos
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participantes, a demonstrar que esses projetos são socialmente construídos entre diálogos estabelecidos entre esses
jovens e uma pessoa significativa no seu contexto de desenvolvimento.
8194416 - SIGNIFICAÇÕES ATRIBUÍDAS POR IDOSOS AO PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E APOSENTADORIA
Mikaela Aline Bade München (UFSM), Carolina Schmitt Colomé (UFSM), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM),
Cristine Gabrielle da Costa dos Reis (UFSC), Helena Dias Bornhorst (UFSM), Alberto Manuel Quintana (UFSM)
O envelhecimento populacional, decorrente da evolução das tecnologias na área da saúde, instaura novas
problemáticas a serem analisadas e discutidas, entre elas a relação dos sujeitos idosos com a aposentadoria e as
mudanças sociais que a mesma implica. Nessa perspectiva, o presente trabalho se propõe a compreender as
significações que idosos atribuem ao processo de aposentadoria. Trata-se do recorte de um estudo clínico-qualitativo
de cunho exploratório e descritivo, que seguiu os princípios éticos determinados pela Resolução 510/2016, do Conselho
Nacional de Saúde, e passou por aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da universidade ao qual está vinculado
(CAAE: 81642117.5.0000.5346). Participaram do estudo dez sujeitos, sendo quatro homens e seis mulheres, maiores de
setenta anos, vinculados a uma Estratégia de Saúde da Família (ESF). A coleta de dados foi realizada a partir de
entrevistas semiestruturadas e os resultados obtidos foram analisados e discutidos através da análise de conteúdo,
sendo posteriormente agrupados em categorias. Os resultados indicaram que o processo de envelhecimento é
perpassado, em geral, por perdas simbólicas vinculadas à identidade, como a perda do vigor físico e do valor enquanto
sujeito produtivo em uma sociedade pautada no capitalismo. Tais perdas, muitas vezes, podem estar associadas a um
adoecer que provoca maiores limitações na vida cotidiana e no desenvolvimento de uma vida ativa por meio do
trabalho, como refere o participante: “Olha a minha vida (risos) foi trabalho né, e eu agora já faz 8 anos que estou
morando na cidade, aí como eu adoeci né [...]”. Por outro lado, alguns participantes associam a velhice e a aposentadoria
a aspectos positivos, os quais estão comumente ligados ao suporte social, através da possibilidade de maior convivência
com família e amigos a partir do aumento de tempo disponível para realizar atividades que deseja: “Ai tenho um sitio
lá no interior de [cidade], então quando a gente [família] quer se divertir também, passar um tempo, sem movimento,
a gente vai pra lá”. Conclui-se que alguns sujeitos identificaram o processo de envelhecimento e aposentadoria como
um evento negativo, principalmente quando o mesmo é associado ao surgimento de uma doença; enquanto outros
avaliaram de forma positiva, em geral ao vinculá-lo à possibilidade de investir mais tempo nas relações familiares.
Entende-se a importância de investigar formas de auxiliar os diferentes idosos que adentram o contexto da
aposentadoria, com vistas a construir serviços que preservem o seu espaço na sociedade e ofertem melhor qualidade
de vida.

COMUNICAÇÃO ORAL 30 – ACOLHIMENTO
9891781 - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E LABORAL DOS PROFISSIONAIS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE
FORTALEZA
Sara Guerra Carvalho de Almeida (UNIFOR), Aline Nogueira de Lira (UNIFOR),
Normanda Araujo de Morais (UNIFOR)
O contexto dos acolhimentos institucionais infanto-juvenil estabelece relações conduzidas pelos profissionais e pelas
crianças/adolescentes, apresentando um ambiente coletivo de cuidado, no qual adulto e criança/adolescente o
exploram e o transformam a cada situação presente na rotina institucional. Conhecer o perfil dos profissionais
proporciona melhoria nas condições trabalhistas e no direcionamento das atividades laborais. O objetivo deste estudo
é caracterizar o perfil sociodemográfico e laboral dos profissionais de acolhimento institucional da cidade de
Fortaleza/Ce. Trata-se de um recorte de um estudo mais amplo acerca do “Engajamento e da satisfação no trabalho:
estudo com profissionais da Rede de Proteção à infância e adolescência em situação de vulnerabilidade social de
Fortaleza-Ce”. Foram empregados questionários de caracterização sociodemográfica e laboral. Participaram do estudo
130 profissionais, com média de idade de 40,27 (DP = 9,3). 72,8% das participantes são do sexo feminino, consideramse de raça/etnia parda (56,9%), casadas (41,5%), com casa própria (73,1%), residindo em Fortaleza (93,8%), com filhos
(69,2%), professando a religião católica (66,9%). Sobre a caracterização laboral, a maioria das participantes tem o ensino
médio completo (31,5%) e só trabalharam em uma instituição de acolhimento institucional (53,1%), não tendo anterior
prática neste contexto protetivo. Os profissionais participantes são a maioria educadores e cuidadores sociais (64,6%),
com vínculos empregatícios terceirizados (50%) e trabalham em regime de plantão (60%). A renda individual média R$
1.620,40 (DP = 921,96) e não possuem outra renda complementar (80,9%). O tempo de trabalho na rede de proteção
tem média de 9,2 anos (DP = 7,4) e o tempo de trabalho na instituição de acolhimento tem média de 6,6 anos (DP =
6,6). O fato de se ter uma população no abrigo quase que exclusivamente de mulheres resgata uma discussão que
comumente se encontra quando se estuda questões de gênero com os profissionais da área educacional. O cotidiano
do acolhimento exige muito dos profissionais, porém, nem sempre eles estão preparados tecnicamente. A percepção
quanto às questões trabalhistas e a necessidade de um preparo profissional para o cuidar influenciam no desempenhar
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do seu papel com autonomia e o reconhecimento como figura de extrema importância. Além de receber o apoio,
orientação permanente e ter espaço para trocas, nos quais possam compartilhar experiências e angústias decorrentes
da atuação, buscando a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento de desafios, percebeu-se a ênfase
dada à necessidade de uma política de recursos humanos que envolva capacitação permanente, incentivos e valorização
dos profissionais.
1355686 - DESAFIOS DA PSICOTERAPIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL
Daniela Porto Giacomelli (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM), Suane Pastoriza Faraj (UFSM)
Historicamente diversas políticas surgiram para atender crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
No que tange às políticas de acolhimento, estas tiveram a influência de diferentes fases de acordo com o contexto e
momento histórico da época, como a caritativa e filantrópica, assistencialista e higienista, e de correção e controle. Com
a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990, crianças e adolescentes passam a ser
concebidos como sujeitos de direitos em situação peculiar de desenvolvimento. Dessa forma, novas políticas foram
construídas para garantir a proteção deste público, dentre elas o acolhimento institucional, o qual corresponde a uma
medida protetiva de afastamento do convívio familiar em situações de ameaça ou violação de direitos. Verifica-se pela
literatura que a institucionalização de crianças e adolescentes representa uma situação de vulnerabilidade social e de
rompimento de vínculos, podendo causar prejuízos ao seu desenvolvimento. Este relato de experiência baseia-se na
vivência de um estágio clínico em uma instituição de acolhimento na modalidade abrigo, localizada numa cidade do
interior do Rio Grande do Sul. Os atendimentos psicoterápicos aconteceram na clínica escola do curso de Psicologia, da
Universidade que as acadêmicas estão vinculadas. Quanto aos encaminhamentos das crianças e adolescentes para o
atendimento clínico, os mesmos ocorrem a partir das demandas que a equipe técnica da instituição de Acolhimento
identifica. Durante o primeiro semestre de 2019 foram atendidas, semanalmente, seis crianças e três adolescentes. A
partir dessa experiência percebe-se que existem impasses diante da atuação da psicologia clínica nesse contexto. Assim,
pretende-se discutir sobre os desafios presentes na prática da psicoterapia com crianças e adolescentes em instituições
de acolhimento, com base nos casos já atendidos. Dentre eles, destacaram-se: não ter contato direto com a família dos
acolhidos e seus cuidadores, lidar com as resistências e impasses da burocracia institucional, assim como os empecilhos
em relação à continuidade do atendimento após o desacolhimento. Ademais, cabe ressaltar que o trabalho clínico com
crianças e adolescentes institucionalizados apresenta uma particularidade: a atuação em outros espaços além do setting
terapêutico, como por exemplo, articulações com o Sistema de Garantia de Direitos. A partir dos atendimentos,
considera-se que a psicoterapia pode auxiliar a ressignificar experiências que levaram a situação de acolhimento, bem
como fornecer espaços de escuta, expressão e de respeito à singularidade e história de vida de cada criança ou
adolescente, contribuindo positivamente para seu desenvolvimento saudável.
6249990 - DESEMPENHO ESCOLAR DE CRIANÇAS EM CONDIÇÃO DE ACOLHIMENTO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Cristina Velasque Nogueira (UFGD), Jhonathan Roger Levino Alencar da Silva (Prefeitura Municipal de Mundo Novo),
Veronica Aparecida Pereira (UFGD), Gleice Magalhães de Oliveira (UFGD),
Débora Vieira Santos (UFGD), Adrielly Faustino de Amorim (UFGD)
Entende-se que a dificuldade no processo de ensino e aprendizagem apresentada por crianças residentes em uma casa
de acolhimento pode ser causado por fatores internos e externos. Os motivos de acolhimento relacionam-se, por
exemplo às condições de negligência, violência sexual, verbal ou física, os quais podem causar na criança o sentimento
de abandono e baixo autoconceito. É possível observar com frequência que essas experiências vividas podem refletir
no rendimento escolar, nas habilidades sociais e na criação de vínculos. Neste contexto, no presente estudo buscou-se
comparar o desempenho escolar de crianças com histórico de institucionalização e sem histórico de institucionalização.
Participaram do estudo 26 crianças/adolescentes, organizados em dois grupos: Grupo 1 (G1) composto por 13 crianças
e adolescentes em acolhimento institucional e Grupo 2 (G2) 13 crianças e adolescentes que estudavam na mesma escola
e ano escolar que seu par. Os participantes de G1 foram caracterizadas a partir de duas instituições de acolhimento, no
município de Dourados, estado do Mato Grosso do Sul. Foram utilizados os seguintes instrumentos: Questionário de
caracterização; e Teste de Desempenho Escolar (TDE), nas áreas de leitura, escrita, aritmética e desempenho total. Os
resultados foram analisados a partir do teste de Mann-Whitney e correlação de Spearman. A comparação entre os
grupos indicou médias superiores para G2 em todas as áreas, porém, sem diferença significativa. Os dados sugerem que
a necessidade de desenvolvimento de programas educacionais que possam prevenir históricos de fracasso, para não
incluir o atraso escolar como mais um item excludente de crianças e adolescentes institucionalizados. Estudos futuros
com populações maiores poderão ter a função de caracterização precoce de necessidades específicas destas crianças,
valendo-se do bom desempenho escolar como um fator de resiliência. Avanços nesta área, como o reconhecimento das
limitações da institucionalização e enfrentamento dos desafios para celeridade de resolução do acolhimento são
necessários para que seja efetivado os direitos das crianças acolhidas. Desta maneira a escola pode ser um ambiente
favorável para promover processos de superação e inclusão social.
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9389458 - O IMPACTO DA RECLUSÃO NO DESENVOLVIMENTO E CONSTRUÇÃO SINGULAR DE APENADOS EM UM
PRESÍDIO DO VALE DO ITAJAÍ
Mayara Floriani (UFSC), Adriana Lobo Müller (FAMEBLU),
Ana Luiza dos Reis (UNIASSELVI), Josiane Cristina Teles Proesi (clínica)
O presente trabalho foi resultado do estágio obrigatório da graduação em Psicologia da FAMEBLU realizado em um
presídio masculino da região do Vale do Itajaí. A proposta de intervenção pautou-se na percepção de que as experiências
de reclusão em uma instituição total influenciam, significativamente, na saúde mental, construção subjetiva e
desenvolvimento dos sujeitos institucionalizados. Através de encontros individuais, possibilitou-se momentos que
contribuíram para a ressignificação da reclusão no projeto de vida de cada participante, e também, de reflexão e
projeção de futuro, pois, muitos sujeitos não param para refletir e planejar sua saída da instituição, possibilitando uma
maior reincidência criminal.A intervenção foi realizada com encontros semanais com 5 apenados, onde foi possível
proporcionar momentos de diálogos semiestruturados com os mesmos e abordar as fases de suas histórias tais como
infância, adolescência, fase adulta e presente, totalizando 6 encontros com cada apenado.Compreendeu-se, através
desse estágio, a amplitude do trabalho que pode ser realizado pelo psicólogo em uma instituição total e a importância
da discussão sobre o sistema prisional. As intervenções com os apenados tiveram como resultado o resgate de suas
histórias de vida, possibilitando aproximação de um eu subjetivo, promovendo espaço de fala e tentativa de diminuição
de normatização bem como compreensão do impacto da reclusão em seu desenvolvimento como ser humano singular
e possibilidades de ressignificação.Democratizar as informações que tangem o universo prisional é de extrema
importância para que possamos quebrar paradigmas e preconceitos já arraigados na sociedade. Também, no que tange
a psicologia como ética e profissão, através da análise realizada, a não institucionalização do psicólogo é de grande
importância para que não ocorra a mortificação do Eu nos apenados de forma tão violenta, pois assim, o psicólogo pode
caminhar por um viés de enxergar o sujeito de forma integral e não com as mesmas lentes da instituição, implicando
assim, ultrapassar a barreira de colocar em foco o crime à cima do desenvolvimento do sujeito.
4277996 - CRIANÇAS E ADOLESCENTE QUE VISITAM SEUS PAIS ENCARCERADOS NO COMPLEXO PENAL DE
PIRAQUARA-PARANÁ.
Juliana Maria da Rosa (UFPR), Gabriela Reyes (UFPR), Juliana Maria da Rosa (UFPR),
Juvanira Mendes Teixeira (UFPR)
Introdução: A vulnerabilidade e fatores de risco estão presentes em grande parte da população Brasileira,
principalmente quando tratamos dos filhos de encarcerados. Pessoas privada de liberdade são comprovadamente
pessoas sem fácil acesso a bens e serviços públicos ou privados, sendo comumente alvos de preconceito e estigma
institucionais e sociais, desta maneira seus direitos e necessidades acabam sendo desprezados, assim como seus filhos
acabam sendo invisíveis aos olhos da sociedade. Este estigma pode afetar de maneira extremamente negativa estas
crianças, devido ao impacto sob a percepção dos demais indivíduos em relação a ela. Objetivos: Descrever as
características e quantitativo de crianças e adolescentes que visitam seus pais ou familiares no ambiente prisional do
Estado de Paraná Metodologia: Os dados coletados deram-se através de consulta ao Business Intelligence–BI,
(programa do DEPEN-PR) e consulta no Sistema de Informações Penitenciárias – SPR. Foram selecionados os cadastros
de crianças e adolescentes filhos de presos que visitam seus genitores, no Complexo Penal de Piraquara que é formado
pelo conjunto de 5 unidades masculinas de regime fechado, uma prisão de segurança máxima, uma unidade masculina
de regime semiaberto, e uma unidade feminina de regime fechado. Resultado: Verificou-se que no complexo Penal de
Piraquara atualmente há 777 crianças e adolescentes filhos de encarcerados cadastrados no sistema, 538 são crianças
e 239 adolescentes. Crianças de 0-5 anos ocupam 44,88% do valor total, 6-10 anos 37,92%, 11-12 anos 17,10%, que
comparecem à visitação. O percentual maior é de crianças pequenas, os adolescentes possuem uma reduzida frequência
em visitas. Conclusões: Visto que o maior percentual é de crianças menores em visitações, a pesquisa aponta que devido
a falta de autonomia e percepção deste grupo de menores, são conduzidos a visita por seus familiares, com relação aos
adolescentes demonstram uma opção de escolha ao se recusar a realizar a visita ao seu familiar. Deste modo cabe-se
pensar a infância e experiências emocionais vivenciadas por elas nesses ambientes, necessitando, promover condições
básicas de acolhimentos, estrutural nos locais de visitas e psicológicos, visando amenizar os possíveis impactos.

5525764 - INTERAÇÕES TRIÁDICAS (BEBÊ-ADULTO-OBJETOS): ESTUDOS DE CASO EXPLORATÓRIOS EM INSTITUIÇÕES
DE ACOLHIMENTO.
Gabriella Garcia Moura (UFES),
Emanuelly Ribeiro Leite (UFES)
Ao cuidar do bebê, o Outro social também o educa, inserindo-o no universo semiótico. Nesse processo, inúmeros
objetos estão presentes, produtos culturais com usos e significados compartilhados socialmente. Usando estes objetos,
acompanhados de gestos (como oferecer ou apontar), falas e expressões emocionais, o adulto estabelece com o bebê
ações conjuntas, que ocorrem desde o nascimento e viabilizam, por exemplo, a emergência da atenção conjunta, o uso
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de signos e o desenvolvimento linguístico e cognitivo. Contudo, estudos sobre este tema têm sido mais usualmente
realizados em creches, laboratórios ou ambiente familiar (enfocando a relação mãe-bebê), levantando a questão: como
se dão as interações envolvendo bebês e objetos em instituições de acolhimento? Assim, o objetivo desta pesquisa foi
conduzir estudos de caso exploratórios para verificar a ocorrência e as características das interações triádicas (adultobebê-objetos) em duas instituições de acolhimento, situadas em diferentes municípios de São Paulo. Destes contextos,
analisa-se videogravações realizadas semanalmente, em diversos períodos do dia, ao longo de três a quatro meses, com
duração de 15 minutos com cada bebê-focal. Participam 4 bebês-focais (sendo 1 da Instituição A; e 3 da Instituição B),
cujos respectivos nomes fictícios são: Luíza, acompanhada dos 3 aos 5 meses de idade; Lucas, 4-7 meses; Rosa, 5-8
meses; e Guilherme, 10-13 meses. Observações sistemáticas destas videogravações estão mapeando as ocorrências dos
episódios interativos envolvendo objetos. Resultados parciais mostram que, em ambas instituições, as interações
envolvendo objetos foram pouco frequentes. As crianças passam a maior parte do tempo sozinhas, com poucos
brinquedos e outros objetos disponíveis. Na Instituição A, Luiza usualmente interagia com o cinto e etiqueta do carrinho.
Em apenas uma situação observou-se uma cuidadora colocando um brinquedo (chocalho) na mão de Luiza, mas sem
estabelecer ação conjunta, nem demonstrações e gestos. Na Instituição B, também foram mais frequentes as interações
sem a participação do adulto (ou seja, as diádicas: bebê-objetos). Contudo, Rosa - que não era bebê acolhida, mas a
filha da Coordenadora - foi a que mais interagiu com brinquedos e mais contou com a mediação do adulto; enquanto
Lucas interagia com a chupeta e cinto do carrinho; e Guilherme foi o que mais interagiu triadicamente com os pares de
idade/coetâneos. Discute-se a relevância dos resultados para a (re)organização destes contextos e formação dos
cuidadores/educadores. Considerando o papel das (inter)ações do bebê com o mundo físico, acompanhadas da
mediação semiótica, pode-se favorecer interações e experiências variadas, viabilizando aos bebês novas habilidades e
aprendizagens.

COMUNICAÇÃO ORAL 31 – CUIDAR, NECESSIDADES ESPECIAIS
6466190 - INCLUSÃO NA CRECHE: INTERAÇÕES DIÁDICAS EDUCADORAS-BEBÊS COM E SEM DEFICIÊNCIA
Amanda Schöffel Sehn (UFRGS), Tatiele Jacques Bossi (FSG),
Natália Luz Feeburg (autônomo), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
A interação educadora-bebê na creche pode ser um indicador da qualidade do processo inclusivo, uma vez que permite
compreender como o bebê com deficiência experiencia os momentos de brincadeira, de cuidado e de aprendizagem.
Assim, o presente estudo teve como objetivo investigar a interação de educadoras e bebês com e sem deficiência
durante os momentos de brincar na creche. Participaram do estudo 8 educadoras e 10 bebês, dos quais dois tinham
deficiência física. As professoras tinham idades entre 27 e 51 anos; enquanto os bebês tinham idades entre 18 e 24
meses e frequentavam turmas de berçário de duas escolas municipais. Foram realizadas filmagens nos momentos de
brincar na creche, dos quais foram selecionados aleatoriamente cinco minutos de interação entre cada educadora e
bebê. Os vídeos foram analisados por dois juízes de forma independente, utilizando um Protocolo de Avaliação da
Interação Diádica. Neste protocolo são consideradas as seguintes categorias de comportamentos infantis:
envolvimento, comportamentos interativos, afeto positivo e afeto negativo. As categorias de comportamentos das
educadoras são: sensibilidade, estimulação cognitiva, afeto positivo, afeto negativo, desengajamento e intrusividade. O
teste Kendall foi utilizado para estabelecer a fidedignidade entre juízes, com resultados superiores a 0.75 em todas as
categorias. Análises estatísticas não paramétricas não revelaram diferenças significativas entre os comportamentos dos
bebês com e sem deficiência durante a interação. Isso sugere que a deficiência física, nos casos investigados, não
impediu que os bebês tivessem recursos para a interação, ou seja, mesmo que necessitassem de maior auxílio, para
locomoção, por exemplo, conseguiam participar da interação com a educadora de forma semelhante aos colegas.
Entretanto, em relação aos comportamentos das educadoras durante a interação, as análises apontaram diferenças
significativas nas categorias de sensibilidade (Z=-2, 38; p<0.05) e afeto negativo (Z= -2,37; p<0.05). Em ambas as
categorias, os comportamentos das educadoras foram menos frequentes em relação aos bebês com deficiência quando
comparados aos demais bebês. Tais resultados evidenciam que as educadoras parecem se mostrar menos sensíveis na
interação com os bebês com deficiência física, apresentando maiores dificuldades para identificar as suas necessidades,
interesses e capacidades. Por outro lado, também houve menos afeto negativo, que envolveu menos expressões de
conflitos, discordâncias ou críticas em relação ao bebê com deficiência física. Juntos os resultados sugerem a
importância de se compreender a complexidade dos processos de interação educadora-bebê na creche,
particularmente quando envolve a inclusão, o que contribuirá para favorecer o desenvolvimento infantil de todos os
bebês.
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5444128 - PERCEPÇÃO DE EDUCADORAS DE CRECHE FRENTE ÀS NECESSIDADES DO BEBÊ COM DEFICIÊNCIA FÍSICA:
DESAFIOS PARA A INCLUSÃO
Tatiele Jacques Bossi (FSG), Antônia Madeira Rodrigues (UFRGS),
Amanda Schöffel Sehn (UFRGS), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
A inclusão de bebês com deficiência na creche representa um desafio, principalmente para as educadoras. Mesmo que
as necessidades físicas e emocionais do bebê com e sem deficiência possam ser semelhantes no início da vida, a
presença de deficiência pode colocar novas exigências de cuidado. Com isso, o objetivo deste estudo foi investigar a
percepção das educadoras frente às necessidades do bebê com deficiência física em inclusão na creche. Realizou-se um
estudo de caso múltiplo, com seis educadoras que atendiam a turma de Mariana (24 meses) e quatro educadoras que
atendiam a turma de Vitória (18 meses), as quais responderam uma entrevista semiestruturada. Ambas as bebês tinham
deficiência física e frequentavam escolas de Educação Infantil da rede pública de Porto Alegre. Os dados foram
analisados através de diversas leituras do material, produzindo um relato clínico. Em relação à Mariana, as educadoras
destacaram a necessidade de estímulo e de suporte físico a bebê, bem como a importância do afeto na relação
educadora-bebê, presente em um “olhar a mais”, que fosse mais sensível. Quanto à Vitória, as educadoras reforçaram
a importância da integração entre as áreas da saúde e da educação, assim como de um olhar mais atento às diferentes
necessidades da bebê com deficiência. Salienta-se que o “olhar a mais” mencionado pelas educadoras deste estudo se
caracterizava por diversas formas de cuidar como: despender uma atenção maior às movimentações das bebês; adaptar
as atividades da turma de forma que elas pudessem participar e interagir com os colegas; e auxiliá-las fisicamente
quando ainda não conseguiam realizar essas atividades ou movimentos sozinhas. Dessa forma, as educadoras também
estavam se adaptando e aprendendo a melhor forma de cuidar dessas bebês, sendo de grande importância a troca de
experiências para auxiliar na efetivação do processo inclusivo. Os resultados do presente estudo também ilustram que
a função da educadora em espaços de cuidado coletivo assemelha-se à da mãe, pois se espera que ela esteja disponível
para receber o gesto espontâneo do bebê, ao mesmo tempo em que ofereça as condições para que ele possa se
desenvolver e explorar o ambiente com segurança. Igualmente desafiador é dirigir um olhar ao bebê que não esteja
apenas relacionado à sua deficiência, mas às suas necessidades enquanto bebê. Desse modo, foi possível compreender
esse “olhar a mais”, destacado pelas educadoras, como necessário para atender às demandas das bebês com deficiência
física, e uma exigência de maior disponibilidade corporal e psíquica.
4748476 – MÃES, IRMÃOS E JOVENS COM TRANSTORNO AUTISTA: VIVÊNCIAS FAMILIARES E MODELO BIOECOLÓGICO
Emellyne Lima de Medeiros Dias Lemos (UFPB), Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
No modelo bioecológico, compreende-se o desenvolvimento como um fenômeno complexo que se dá a partir da
interação entre o sujeito e os múltiplos contextos nos quais está inserido, considerando a dimensão temporal. Nessa
direção, destaca-se que o estudo do desenvolvimento humano em seu contexto real tem implicações vitais para as
diferentes áreas e temáticas relacionadas às ciências do desenvolvimento e à psicologia, sendo o estudo do
desenvolvimento atípico e de suas relações familiares, uma delas. Sob essa perspectiva, aponta-se a relevância de
estudar Transtorno do Espectro Autista (TEA), um transtorno multifatorial de incidência crescente, que acomete os
indivíduos precocemente, causando prejuízos nas áreas sociocomunicativa e comportamental, em diferentes graus de
comprometimento. As vivências familiares e, mais especificamente as vivências entre indivíduos com TEA e seus irmãos
com desenvolvimento típico, são caracterizadas pela diversidade de adaptações familiares, pela complexidade de
fatores e interinfluências entre aspectos individuais, familiares e contextuais. Posto isso, as interações, crenças e
expectativas relacionadas a essas vivências, são importantes de serem compreendidas a partir de estudos que
considerem essas interinfluências e que suscitem políticas e práticas. Nesse sentido, objetivou-se analisar as concepções
de mães, irmãos e jovens com autismo acerca de suas vivências familiares. Para tanto, foram realizadas entrevistas com
12 mães, 17 irmãos e 2 jovens com autismo, sendo transcritas e analisadas a partir da técnica de análise de conteúdo.
Os resultados evidenciaram que estes indivíduos demonstraram utilizar fatores de proteção através de suas atividades,
concepções e redes de apoio, mesmo diante de fatores de risco em seu desenvolvimento. Tais aspectos foram
apreendidos a partir dos seus relatos sobre rotina, pessoas da família, atividades que realizam e expectativas para o
futuro. A diferença de faixas etárias, tanto dos irmãos com TEA quanto daqueles com desenvolvimento típico, permitiu
compreender as vivências considerando as etapas e transições do curso de vida. Nesse estudo, a análise de famílias de
diferentes níveis socioeconômicos e instrucionais revelou relações entre suas significações sobre suas redes de apoio e
suas respectivas estratégias de enfrentamento e adaptação. O presente estudo suscita novas questões de pesquisa e
elucida aspectos das vivências familiares importantes para delinear intervenções na área, sobretudo considerando a
influência das concepções nas interações. Por tudo isso, entende-se que o fato de ter um irmão com TEA, a priori, não
se configura um evento adverso, visto que vários aspectos pessoais, contextuais, processuais e temporais precisam ser
considerados numa literatura tão pouco explorada.
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9298177 - CONCEPÇÕES E EXPECTATIVAS PARENTAIS SOBRE O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Giulliany Gonçalves Feitosa (UFPB), Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
Esta pesquisa tem como objetivo mapear estudos empíricos sobre as concepções parentais acerca do Transtorno do
Espectro Autista no contexto brasileiro. Foi realizado um levantamento de artigos nacionais sobre o tema nas áreas da
psicologia, educação e saúde, publicados no intervalo de cinco anos, de 2014 a 2018 nas bases de dados SciELO, PePSIC,
Periódicos CAPES e LILACS. Duzentos e noventa e nove artigos foram levantados e, após exclusão por critérios, quatro
artigos compuseram a amostra final. Os artigos dispõem de objetivos descritivos e exploratórios. Os participantes são
mães e pais de crianças com autismo. A mãe aparece como principal participante dos estudos, uma vez que é também
a principal cuidadora. Os instrumentos metodológicos utilizados foram entrevistas, estudos de casos múltiplos e
questionários. Os resultados indicam que as concepções parentais sobre o Transtorno do Espectro Autista são
influenciadas, de maneira positiva ou negativa, pelos seguintes fatores psicossociais: características da criança e do
transtorno; acesso e qualidade dos sistemas de saúde; percepção dos recursos familiares; sentimento de culpa quanto
ao diagnóstico; e dificuldades de comunicação com o filho. As concepções não são estáticas e se modificam à medida
que os pais têm acesso à novos dados derivados de informações, vivências ou observações sobre o filho. Os estudos
identificam que o papel das concepções é de proteção contra sentimentos desagradáveis, de busca pelo significado do
autismo e das informações recebidas pelos profissionais. As mães interlocutoras dos estudos relacionam as causas do
autismo à genética, problemas emocionais na gravidez e problemas no parto. Outras acreditam que o autismo foi
adquirido após o nascimento. A literatura indica que mães e pais possuem conhecimento limitado sobre o transtorno,
logo, o compreendem a partir das características do filho. O momento do diagnóstico e o recebimento do laudo traz
aos pais a segurança de portar um conhecimento sobre a sintomatologia da criança. No tocante às expectativas sobre
o futuro, os pais alimentam esperança de cura do autismo, desenvolvimento habilidades acadêmicas e maior autonomia
do filho. Apesar de problemas complexos vivenciados, os dados evidenciam que as famílias têm se adaptado melhor ao
diagnóstico. Os estudos sobre as concepções parentais são bons indicativos de como as famílias compreendem o
Transtorno do Espectro Autista no filho e o modo como atuam para promoção do seu desenvolvimento.

2997193 - EXIGÊNCIAS DO CUIDAR NO PERÍODO DE DEPENDÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DE BLOGS.
Luisa Ruzzarin Pesce (UFRGS), Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS)
Como cuidar entende-se aqui as condições ambientais suficientemente boas que facilitam o desenvolvimento do bebê,
tanto no âmbito físico, quanto emocional. Durante o período de dependência absoluta, a mãe está vivenciando o estado
de preocupação materna primária, um estado regressivo, de identificação com o bebê, que atende a sua necessidade
básica de ser e continuar a ser. Pelo seu caráter regressivo, torna-se um período intenso e de enorme exigência para a
puérpera. Ainda, a forma como os cuidados maternos vão se dar, no início da vida, trazem desdobramentos para a
constituição do bebê enquanto indivíduo. O objetivo do presente estudo foi investigar as exigências do cuidar no
período de dependência, particularmente ter acesso às falas das mães no que permeiam essa temática. Trata-se de um
estudo qualitativo envolvendo 101 blogs de mães que utilizavam esses espaços para verbalizarem sobre as dificuldades
e exigências inerentes ao período de maternagem. Os dados foram analisados por meio da análise temática, surgindo,
assim, os seguintes temas: expectativas sociais em relação ao cuidar e exigências da adaptação da mãe ao bebê. Os
resultados apontam que, durante o período de maior dependência vivenciado pelas mães, as mesmas referem
sentimentos de insegurança, angústia em decifrar as demandas do bebê e desamparo. O confronto das expectativas em
relação à maternidade idealizada com a vivência materna parece despertar nas mães pensamentos tais como se são,
ou não, boas mães, o que acaba gerando, também, sentimentos de culpa. Os resultados ainda sugerem que os aspectos
que tornam a experiência de cuidar mais ou menos difícil talvez perpassem a capacidade da mãe em se identificar com
o bebê, se desconectando, na medida do possível, dos discursos externos que permeiam essa temática. A adaptação ao
ritmo do bebê será dada pela conexão da dupla, pela escuta do bebê e pelo mergulho na regressão.

7845936 - TRAJETÓRIA DAS RODAS DE CONVERSA COM CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NO CENTRO
DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA-PA
Ruth Daisy Capistrano de Souza (UFPA), Amanda de Aquino Peixoto (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA), Manoella Canaan Carvalho Cleophas Cunha (UFPA),
Carolina Moraes Dourado (UFPA), Daniele Loureiro Torres (UFPA)
Rodas de Conversa (RC) são ferramentas de diálogo com participação coletiva, abordam temáticas que podem ser
refletidas junto aos cuidadores de crianças com deficiência, possibilitando, escuta de si mesmos e de seus pares.
Objetivo: descrever a trajetória das RC no Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (CASMUC-Universidade
Federal do Pará-UFPA) em parceria com o grupo de pesquisadores do Laboratório de Ecologia do DesenvolvimentoLED/UFPA, durante 2018 e 2019. Abordagem qualitativa. Inicialmente, ocorreram reuniões entre a direção do CASMUC
e equipe multidisciplinar do LED. Em 2018, foi criado o projeto RC, participaram 79 e em 2019, 129 cuidadores, duas
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vezes, semanalmente, por 1h, que gerou 48 atendimentos mensais. A equipe multidisciplinar era dividia em dois grupos:
três membros da equipe para conduzirem as RC e os demais para as atividades com as crianças. Aos cuidadores, era
feito o convite na sala de espera do ambulatório, enquanto aguardavam a consulta médica. Nas RC a equipe apresentava
os objetivos e funcionamento das RC, procedimentos éticos e levantavam questões de interesse dos cuidadores. No ano
de 2019, ocorreram mudanças: reorganização das RC; aprimoramento dos instrumentos; criação do protocolo “Roteiro
das Rodas de Conversa; alteração tanto no serviço desenvolvido com as crianças, quanto com os cuidadores, resultando
na reestruturação dos mesmos. Assim, a equipe passou a realizar atividades lúdicas, compatíveis com o perfil e
características dos possíveis transtornos dessas crianças (TEA, TGD, TDAH) atendidas na unidade. Com o grupo dos
cuidadores, a principal mudança, ocorreu com base nas experiências de 2018; ou seja, a questão fundamental passou a
ser: Como é para você, cuidar de uma criança com deficiência? Algumas dificuldades nas RC: particularidades dos
cuidadores e interrupção das RC quando eram chamados ao atendimento médico da criança. Concluiu-se que as RC
contribuíram para a promoção de apoio social, constituiu-se como instrumento de diálogo tanto para a interação quanto
para o apoio e empoderamento dos cuidadores, e consequentemente, melhoria na qualidade de vida. As RC apontaram
para a consolidação da dinâmica do atendimento do CASMUC e equipe do LED, sugeriu a expansão até 2020 para
cuidadores de crianças com outras demandas. Assim, a trajetória das RC mostrou a necessidade de se manter a equipe
multiprofissional, pareceu promover protagonismo, apoio social e informacional aos cuidadores, que poderá se tornar
um instrumento de pesquisa e de intervenção, de acessibilidade aos demais serviços institucionais e os disponíveis na
comunidade.
4251954 - SATISFAÇÃO DE CUIDADORES DE CRIANÇAS COM ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO EM UM CENTRO
DE ATENÇÃO À SAÚDE
Vívian Lima de Amorim (UNAMA), Matheus dos Santos da Silveira (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA), Sofia da Silva Souza (UFPA),
Helena Carollyne da silva Souza (UFPA)
A satisfação de usuários de serviços de saúde pode ser definida quanto à diferença entre a percepção e a expectativa
em relação ao serviço prestado. Cabe então, avaliar se os níveis de satisfação dos serviços equiparam-se ou não com o
que se espera de um serviço ideal. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi o de analisar os níveis de satisfação de
cuidadores de crianças em um serviço público. Totalizaram 20 participantes responsáveis por crianças com dificuldades
de desenvolvimento e/ou aprendizagem estando há pelo menos 6 meses em um Centro de Atenção à Saúde. Utilizouse o questionário Service Quality (SERVQUAL) contendo 44 perguntas, sendo dividido primeiramente em 22 itens que
buscam medir as expectativas dos usuários quanto aos serviços e outras 22 que avaliam como eles veem o serviço
ofertado pela unidade; além do questionário de Avaliação do Acesso aos Serviços, o qual abrange 5 perguntas referentes
ao tempo gasto desde a deslocação, perpassando pela espera no local, até o momento de conseguir uma nova consulta.
Os dados foram inseridos e analisados no Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20) utilizando estatísticas
descritivas (média, frequência e a subtração do serviço real do ideal, o chamado gap). A média de satisfação geral do
centro estudado foi de 4.47, o gap médio obteve 0.23; quanto aos domínios, os resultados dos gaps indicaram: aspectos
tangíveis (-0.06), confiabilidade (0.33), responsividade (0.25), segurança (0.37) e empatia (0.23). Essas médias positivas
caem drasticamente ao realizar perguntas que relacionam o tempo gasto e o atendimento no local, tendo a menor
média uma pontuação de 2.5, de uma escala de 1 a 5, referente ao período de espera entre marcar uma consulta e
obtê-la de fato. A média geral foi 3.03. Identificado esses itens, abre-se ao questionamento central: o que leva esse
Centro a obter um efeito tão positivo para esses usuários? De modo que o serviço ideal, nomeado na pesquisa pelo
termo “excelentes hospitais”, não só perca para o real, como também seja percebido por muitos partícipes como
ilusório. Entretanto, apesar de receber reclamações verbais esse obtém notas próximas à 5 (limite máximo de
satisfação). É necessário, além de entender as particularidades que envolvem esses resultados, trazer comparativos
quanto ao que se está ofertando no cenário da saúde pública brasileira e a veracidade da satisfação proeminente dessa
oferta.

COMUNICAÇÃO ORAL 32 – MATERNIDADE/MATERNAGEM
2142937 - ASSOCIAÇÃO ENTRE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO, DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E SAÚDE
MENTAL MATERNA NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Evelise Rigoni de Faria (Grupo Hospitalar Conceição), Luísa Zadra Passberg (UFRGS),
Daniel Demétrio Faustino da Silva (UFRGS)
Embora os benefícios e as recomendações para o aleitamento materno exclusivo estejam bem consolidados, a
manutenção de indicadores adequados ainda permanece um desafio mundial, o que pode resultar em prejuízos à saúde
infantil. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo identificar os fatores relacionados ao aleitamento materno
exclusivo em um serviço de atenção primária à saúde do município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Trata-se de uma
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pesquisa de caráter quantitativo, transversal, derivada de dois projetos maiores denominados “Impacto de programas
preventivos de saúde bucal infantil na Atenção Primária a Saúde” e “Saúde mental parental, relações familiares e
atenção à saúde da criança na primeira infância”, que envolve mães e crianças procedentes do território de abrangência
de 12 unidades de saúde vinculadas ao Grupo Hospitalar Conceição. Participaram 283 mães cujos bebês estavam com
1 ano de idade, e que responderam a questionários investigando padrões alimentares das crianças, características
sociodemográficas da família, saúde mental materna (ansiedade e depressão) e relações familiares. Tais dados foram
analisados a partir de estatística descritiva e bivariada (teste t, qui quadrado). Entre as participantes, 39% (n=110)
amamentaram seus bebês de forma exclusiva até os seis meses de vida, e 61% (n=173) amamentaram seus bebês por
um período inferior ou não amamentaram. Houve diferença entre os grupos no que se refere à renda familiar e ao
tempo de retorno ao trabalho, de forma que as mães que amamentaram exclusivamente seus bebês até os seis meses
apresentavam maior renda familiar e maior tempo de retorno ao trabalho em comparação àquelas que amamentaram
seus bebês pelo período inferior a seis meses ou não amamentaram. Os dados indicam que o incentivo ao aleitamento
materno exclusivo até os seis meses do bebê deve ser acompanhado de ações públicas de assistência e de saúde que
viabilizem a sua manutenção, sobretudo entre as mães com maior vulnerabilidade econômica. Incentivos voltados à
extensão da licença maternidade para 180 dias podem trazer grande benefício no que diz respeito ao tempo de
aleitamento materno exclusivo.
5822521 - SOFRIMENTO PSÍQUICO EM MULHERES PUÉRPERAS ACOMPANHANTES: CONTRIBUIÇÕES PSICANALÍTICAS
PARA O TRABALHO MULTIPROFISSIONAL COM LACTENTES HOSPITALIZADOS
Ana Luísa Fidalgo Ribeiro (UFBA), Cristiane de Oliveira Santos (UFBA)
O puerpério constitui-se como um período de amplas transformações e fragilidade psíquica para as mulheres. A
maternidade não é algo estabelecido a priori, implicando em um processo de construção subjetiva no qual entrarão em
jogo aspectos dos primórdios da constituição subjetiva das mães e peculiaridades do encontro com o bebê. A
hospitalização traz amplas mudanças para a rotina entre mãe e bebê, centralizando os aspectos técnico-científicos, em
detrimento dos cuidados afetivos da mãe. Além disso, as mulheres puérperas que atravessam essa experiência se
afastam do convívio social e precisam se adaptar a um ambiente estranho, expostas as constantes manipulações de
seus filhos. Visto a relevância dessa temática, esse trabalho tem como objetivo compreender os aspectos subjetivos
que atravessam a experiência da maternidade no contexto da hospitalização de bebês. Como estratégia metodológica
adotou-se a série de casos clínicos, com dados coletados a partir de prontuários e registros da psicologia. A mostra
corresponde a 4 mulheres, mães de bebês de 0 à 6 meses, acompanhadas pela pesquisadora em um hospital público
baiano. A partir das situações clínicas apresentadas discute-se a respeito das diferentes trajetórias de maternagem e
suas relações com o contexto hospitalar. Destacam-se os diferentes destinos dados a essa experiência pautados nas
singularidades dos sujeitos envolvidos e a importância da desconstrução de padrões em relação ao fenômeno da
maternidade, possibilitando abertura para uma melhor visão da relação entre mãe e bebê e das suas necessidades de
apoio. Os resultados apontam para a desessencialização da maternidade como um caminho que possibilita uma melhor
sustentação das diversas trajetórias maternas e um diálogo mais efetivo e menos gerador de intempéries entre mães e
equipe, o que beneficia todas as partes envolvidas, inclusive os bebês, em suas diversas necessidades. Dessa forma,
através das reflexões produzidas, esta pesquisa contribui para a promoção de saúde nesse momento central do
desenvolvimento humano, tanto do ponto de vista do bebê, quanto da mãe.
4991915 - AUTOEFICÁCIA MATERNA E DEPRESSÃO PÓS-PARTO E SURGIMENTO DE PROBLEMAS INTERNALIZANTES
AOS 4 ANOS
Giovanna Nunes Cauduro (UFRGS), Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
A primeira e a segunda infância são marcadas por drásticas mudanças em aspectos neurológicos, emocionais e
cognitivos da criança, o que as faz serem altamente suscetíveis aos estímulos do ambiente. A autoeficácia materna tem
sido apontada como uma característica fundamental para o desenvolvimento dos bebês, uma vez que permite a mãe
mais confiança na hora de estimular seu filho. Sua falta pode influenciar negativamente a sua capacidade em exercer
os cuidados necessários. A baixa autoeficácia materna vem sendo amplamente associada a quadros de depressão pósparto, estresse e ansiedade maternos. O presente estudo buscou investigar possíveis associações entre baixa
autoeficácia materna e depressão pós-parto no início da vida da criança e desfechos no desenvolvimento
socioemocional aos 48 meses da criança. Foram incluídas 57 díades mãe-criança no estudo, participantes do estudo de
coorte IVAPSA do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Os instrumentos KPCS, PMP, EPDS e SDQ foram utilizados
para avaliar autoeficácia materna, depressão pós parto e desenvolvimento socioemocional, respectivamente. Foram
realizadas análises de correlação entre as variáveis, seguidas de análise de regressão para identificar um possível
direcionamento da relação. Indicadores de depressão materna aos 3 e meses de vida da criança apresentaram
correlações significativas com problemas de comportamento internalizantes aos 4 anos de idade (r = 0,38, p = 0,001).
Esses indicadores também apresentaram correlações negativas com índices de autoeficácia materna (r = -0,20, p =
0,003). A análises de regressão apontou que o modelo que melhor explicou a relação entre variáveis considerou como
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melhores preditores de problemas internalizantes aos 48 meses a depressão materna aos 3 meses e índices de
autoeficácia materna, explicando 21% da variância (R2 = 0,21, F(2, 55) = 7,480, p < 0,001). A percepção da própria
capacidade em cuidar de seu filho parece estar altamente relacionado com depressão pós-parto. Mães com altos índices
de depressão pós-parto tendem a ser menos responsivas e menos amorosas com seus filhos, influenciando a maneira
com a qual se relacionam com eles e os ensinam a lidar com as próprias emoções. Treinos parentais apropriados e
associados com tratamentos psicoterápicos e medicamentosos poderiam ser benéficos para essas mães, auxiliando-as
a fornecer cuidados adequados a seus filhos e melhorando suas experiências como cuidadoras.
9959726 - A MATERNAGEM COM BEBÊS COMO CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADO NO CONTEXTO DA
INSTITUCIONALIZAÇÃO
Marilia Borba Candaten (UFSC), Zaira Aparecida de Oliveira Custódio (HU/UFSC), Elisangela Böing (UFSC)
A natureza evidencia que ainda intra-útero o bebê necessita do outro para se desenvolver. A passagem de nutrientes e
substâncias neuroquímicas, bem como, as sensações corporais sentidas através do toque, da vibração da voz, da
elasticidade uterina sinalizam ao bebê que existe um outro que lhe sustenta e lhe acolhe. Esses subsídios formam no
bebê memórias psíquicas, sensoriais, afetivas e físicas de uma figura de referência. Quando o bebê nasce, as trocas com
o mundo são concretizadas a partir do encontro e da relação com sua figura de referência. No entanto, muitas rupturas
podem acontecer nesse processo e o afastamento entre o bebê e sua figura de referência, pode ocorrer por inúmeros
motivos. Quando o bebê precisa ser institucionalizado, perde sua figura de referência e se sente perdido. Para a
estruturação e desenvolvimento do psiquismo esse vazio, representado pela ausência de cuidados, pode ocasionar
“buracos mentais” que posteriormente podem ser preenchidos com sintomas clínicos. Este trabalho tem como objetivo
descrever intervenções psicológicas com bebês, em processo de institucionalização, hospitalizados em uma unidade
neonatal. O conceito de maternagem pode ser compreendido como um conjunto de cuidados oferecidos ao bebê com
o objetivo de suprir suas necessidades físicas, de manuseio e higiene, psicoafetivas e de contenção emocional, através
do colo e da palavra. Para realizar essas intervenções, o psicólogo precisa tornar-se uma figura de constante referência
para o bebê, durante sua institucionalização, necessitando de disponibilidade emocional e tempo para: perceber como
o bebê está se sentindo; reconhecer sua subjetividade; oferecer “cuidados suficientemente bons” físicos e afetivos;
estabelecer vínculo afetivo; intervir através da palavra e do afeto, contar-lhe sobre sua história pré-natal e de
nascimento, sobre suas características e o que está lhe acontecendo; oferecer perspectivas positivas de futuro; registrar
fatos concretos da sua história (fotos, cartas,); e lhe acompanhar, ininterruptamente, desde seu nascimento, seja no
próprio hospital ou na instituição de abrigo para a qual for encaminhado, até a passagem gradual para os cuidados da
nova família. Os principais objetivos destas intervenções psicológicas são: fomentar a compreensão do não dito,
minimizar as angustias da separação, oferecer o cuidado e uma nova figura de referência que possibilite conectar a
história deste bebê em uma narrativa contínua e coerente, através da qual ele se constituirá enquanto sujeito. Por fim,
esse trabalho objetiva disseminar as práticas de intervenções psicológicas com bebês no contexto de hospitalização e
de institucionalização considerando a relevância para o desenvolvimento psíquico.

2796856 - MÃES, TRABALHADORAS E ESTUDANTES: DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO E IDENTIDADE DE GÊNERO EM
QUESTÃO
Cândida Beatriz Alves (IFB - Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia de Brasilia)
Neste trabalho, centramo-nos sobre a formação da identidade de gênero e como essa se relaciona com a divisão sexual
do trabalho; nosso foco recai sobre mulheres mães e trabalhadoras que fazem formação técnica. Fundamentando-nos
no materialismo histórico-dialético e na psicologia histórico-cultural, entendemos que os seres humanos se constituem
em um processo histórico e social, no qual o trabalho é elemento central. A identidade é construída de maneira singular
a partir dos elementos simbólico-afetivos fornecidos pela cultura, o que a constitui como psíquica e social. A relação
entre gêneros é também social e histórica e reflete a estrutura social na qual está inserida, o que envolve as relações
de produção e reprodução no sistema capitalista. A mulher é marcada por uma dupla opressão: a opressão do sistema
em si e a da divisão sexual do trabalho. Nosso objetivo neste trabalho foi compreender como mulheres mães,
trabalhadoras e estudantes da educação profissional formam e vivenciam sua identidade de gênero, tendo em vista que
essa é influenciada pela divisão sexual do trabalho constituinte do modo de produção capitalista. Essa pesquisa foi
realizada com 7 alunas de um curso técnico em secretariado em Região Administrativa do Distrito Federal. Utilizamos
dois dispositivos para a pesquisa de campo. O primeiro deles foi uma adaptação do método formulado por Michael
Balint para a pesquisa de grupos e, após 1 ano e meio, convidamos cada participante para uma entrevista
semiestruturada. As falas das participantes tanto nos encontros do grupo Balint quanto nas entrevistas
semiestruturadas foram analisadas com base na Análise de Conteúdo de Bardin. Após a análise das falas das
participantes, chegou-se às categorias abaixo: Divisão sexual do trabalho / Exploração do trabalho feminino;
Invisibilidade do trabalho doméstico: alienação no trabalho reprodutivo; Submissão ao homem; Casamento como
prisão; Obrigações sexuais como trabalho; Sentimento de despreparo X Naturalização da maternidade. Na fala das
participantes, ficou claro como elas foram submetidas, desde crianças, à rígida divisão sexual do trabalho constituinte
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do sistema capitalista. São desde o nascimento designadas como mulheres, de onde advém uma carga simbólica em
meio a qual se constituirão sua identidade de gênero. A rígida divisão sexual imposta acaba por forjar uma identidade
que, para as mulheres, incorpora tanto a submissão ao homem quanto a responsabilidade pelo trabalho reprodutivo
como naturais.
4313925 - ESTILO INTERATIVO MATERNO NA LEITURA COMPARTILHADA: RELAÇÕES COM DESENVOLVIMENTO E
DIFICULDADES NA INFÂNCIA
Chrystian da Rosa Kroeff (UFRGS), Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
O estilo interativo materno consiste na maneira com que a mãe interage com seu filho ou filha conforme diferentes
contextos. A leitura compartilhada é um desses cenários, na qual ocorre uma oportunidade de troca de narrativa entre
adulto e criança. Essa prática é apontada por trabalhos prévios, teóricos e empíricos, como benéfica ao desenvolvimento
de vários aspectos da infância. Este trabalho tem o objetivo de investigar as relações entre o estilo interativo materno
durante a leitura compartilhada e características da criança, como marcos desenvolvimentais e dificuldades
socioemocionais e comportamentais. Participaram da pesquisa 45 díades de mães e crianças, estas com idade entre 16
e 72 meses. As mães responderam questionários acerca do desenvolvimento infantil e das dificuldades da criança, além
de perguntas sociodemográficas. As díades realizaram sessão de leitura de um livro em contexto laboratorial, a qual foi
gravada em vídeo e posteriormente analisada por juízes independentes. Análises de variância, correlação e regressão
linear múltipla foram feitas. Os resultados mostraram que comportamentos com foco em descrições e instruções se
mantiveram como preditores (direção negativa) do desenvolvimento da linguagem expressiva. Um estilo interativo
materno marcado por variações afetivas, prosódicas e por recursos paralinguísticos predisse a linguagem receptiva
(direção positiva) e dificuldades emocionais, comportamentais e totais (direção negativa). Renda e escolaridade da mãe
também ficaram como preditoras significativas nos modelos finais. Práticas observadas na leitura compartilhada
podem, além de estarem associadas ao desenvolvimento comunicacional da criança, indicar aspectos protetivos quanto
a dificuldades emocionais e comportamentais.

8185689 - INFLUÊNCIAS NOS CUIDADOS DA CRIANÇA MACUXI
Pamela Alves Gil (UFRR)
Este estudo trata dos cuidados da criança da etnia macuxi de Roraima, no extremo norte do Brasil, enfatizando-se
mudanças a partir do convívio com as pessoas do meio urbano. Há uma variedade de infâncias indígenas no Brasil,
segundo as especificidades de cada etnia. Atualmente, a complementaridade de campos de saber, como a antropologia
da criança e a psicologia do desenvolvimento da criança, possibilita uma compreensão do ambiente sociocultural e da
dinâmica familiar dessas crianças. A partir de uma experiência de seis anos junto a esse povo, recorrendo-se a etnografia
e observação esporádica da rotina de bebês e suas mães nas comunidades, pôde-se conhecer o ambiente sociocultural
desses indígenas, o que permite a reconstrução da infância macuxi, com vistas a perceber as influências da sociedade
do entorno nos padrões de interação entre crianças e mães. A formação da pessoa macuxi faz referência à
corporalidade, que engloba trocas sensoriais, identidades, papeis, com significados sociais e cosmológicos.
Tradicionalmente, o bebê é amamentado ao seio, que nutre e acalma a criança, e a mãe sustenta e transporta a criança
pequena na wenne’ (tipoia). Por outro lado, os brinquedos, que representam objetos culturais úteis, em miniatura, de
acordo com a repartição de sexos, remetem às tarefas rotineiras. Assim, o arco e flecha é fabricado para o menino,
representando a atividade de caça, enquanto o cesto é dado à menina, o que faz alusão à atividade de coleta de frutos
e tubérculos. No entanto, atualmente, percebe-se, notadamente entre casais jovens, a adoção de novos modos de
interação entre o bebê e a mãe, mediados por materiais não adaptados ao meio campestre. Este estilo urbano de
maternagem traduz-se pelo uso indiscriminado de utensílios de origem industrial para os cuidados do bebê, desde
chupeta, mamadeira, carrinho de bebê, fraldas descartáveis e brinquedos modernos, tais como carros e bonecas de
plástico, que não retratam a sociedade local. Esse novo padrão implica em investimento financeiro incompatível com a
economia tradicional e acarreta o agravamento de vulnerabilidades físicas e sociais, em decorrência de manipulações
inadequadas. Faz-se necessário políticas públicas voltadas para essa população. A infância representa uma etapa
importante de desenvolvimento, na qual a criança é integrada a sua respectiva sociedade por intermédio das
experiências de corporalidade e de transmissão de rituais.

COMUNICAÇÃO ORAL 33 – JOVEM ADULTO, QUESTÕES TEÓRICAS
2598795 - (IN)JUSTIÇA EM MORADIAS UNIVERSITÁRIAS: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
Natália Lins Pequeno de Assis (UFPB), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB)
A justiça é uma lei de equilíbrio das relações sociais, sendo a mais racional das noções morais. Ela se realiza na prática
constante da relação com o outro e para se desenvolver requer de respeito mútuo e de solidariedade. Os estudantes
que residem em moradias universitárias necessitam se integrar e viver na coletividade, buscando relações justas nas
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atividades cotidianas com os companheiros de quarto ou dos quartos vizinhos. A presente investigação teve como
objetivo verificar se estudantes que residem em uma moradia estudantil experimentaram sentimento de injustiça, quais
os tipos de injustiça vivenciados por eles e se buscaram a resolução para não se sentirem injustiçados. Essa população
de estudantes, a maioria formada por jovens, diante do novo contexto social que enfrenta e do distanciamento dos seus
lares, passa por dificuldades específicas nesse ambiente ainda pouco explorado, necessitando de investigações
empíricas. Nesse sentido, realizaram-se 60 entrevistas com estudantes de graduação, divididos igualmente conforme o
sexo, residentes em uma moradia estudantil vinculada a uma universidade pública da Paraíba. Foi construído um roteiro
semiestruturado envolvendo questões sobre injustiça na moradia. Por meio de uma análise de conteúdo constatou-se
que 53,37% dos participantes já se sentiram injustiçados dentro das moradias. Estes residentes relataram 38 situações,
sendo organizadas em duas categorias: Injustiça individual (42,11%) e Injustiça coletiva (57,89%). As situações
verbalizadas também foram categorizadas considerando dois tipos de justiça propostas por Piaget: Retributiva (34,21%)
e Distributiva (50%). 15,79% das situações não foram agrupadas nas categorias construídas. A maioria dos participantes
(65,79%) disse que nada fez diante da situação de injustiça. Os tipos de justiça propostos na teoria foram identificados
no presente estudo. Acredita-se que a injustiça coletiva com base na distribuição apresentou uma maior frequência
devido ao ambiente ser comunitário, necessitando de um cuidado no compartilhamento dos recursos e das tarefas.
Para que não ocorram situações de injustiça é imprescindível uma atenção voltada para as regras de convívio,
construídas por eles mesmo no cotidiano, bem como para as regras do regimento. Conflitos e situações de injustiça
existem nos relacionamentos humanos e podem contribuir para o desenvolvimento do indivíduo. Entretanto, há uma
preocupação quando não há a resolução dessas situações de forma assertiva e nada é feito para a diminuição deste
sentimento. O presente estudo mostrou-se relevante, pois, constatou-se a necessidade de atividades de intervenção
que desenvolvam os tipos de justiça e que contribuam para a tomada de decisões assertivas em situações de injustiça.
3946754 – FRIENDSHIPS AS INFLUENCES ON CAMPUS ADJUSTMENT AMONG BRAZILIAN COLLEGE STUDENTS
Sarah Aline Roza (UFPR), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
The transition that occurs when adolescents become emerging adults and decided to go to college addresses greater
attention to peer relationships and experiences, because peer involvement may affect emerging adults’ adjustment to
college and psychosocial development. In addition, there are protective factors related to peer’s interactions for college
students. Moreover, friendships may contribute to a higher college adherence and operate as a predictor of college
adjustment. Therefore, the main objective of this investigation was the evaluation of the potential association between
the development of friendships on college campus and the feeling of belonging to campus among Brazilian college
students. It has been hypothesized that developing good friendships is associated with better belonging and adherence
into campus life. Participants were 90 college students (Mean age = 21 years, SD = 2.6) from Federal University of Paraná,
Brazil. Of the participants, 57 (63.3%) identified as female and 33 (36.7%) identified as male. Regarding participants’
ethnicity, 56 (62.2%) identified as white, 25 (27.8%) as mixed races, 8 (8.9%) as black, and 1 (1.1%) as yellow. College
students completed a translate and adapted version of Healthy Minds Study Questionnaire. The measures used in the
analysis included self-reported experience of belonging to campus, feeling isolated in campus life and having friends at
university. A multiple regression of belonging to campus predicted by feeling isolated in campus life and having friends
at university was conducted. While feeling isolated in campus life predicted negatively belonging to campus (b = -.44,
SE < .09, β = -.46, t = -4.8 and p< .000), having friends at university was a positive predictor of belonging to campus (b
=.23, SE < .09, β = .25, t = 2.6 and p< .010). In other words, participants who had friends at university were more likely
to develop the feeling of belonging to campus life than that other who did not develop good friendships at university
environment. Such as results are consistent with the attenuation model and highlight the importance of the
understanding of the role performed by feeling isolated in campus life and belonging to campus among college students,
and the potential protective effect that friendship may have in this interaction. The promotion of friendships and healthy
peer interactions as an integrated part of college students’ experience at university environment is highlighted.
2376377 - ADULTOS EMERGENTES: PERCEPÇÃO DE ADULTEZ NO CONTEXTO BRASILEIRO
Luciana Dutra Thomé (UFBA), Abner Santos Matos (UFBA),
Gabriela Carvalho Calcabrine (UFBA), Paula Cristina Gomes Silvestre (UFBA)
No contexto atual, observa-se a manifestação de um novo período desenvolvimental, a adultez emergente,
caracterizado pelo prolongamento da transição para a vida adulta em sociedades industrializadas. Estes jovens tendem
a viver um período prolongado de experimentação e ambivalência entre a adolescência e a adultez. A presente pesquisa
teve por objetivo responder o que é ser adulto com base na perspectiva de jovens brasileiros. Os participantes são de
ambos os sexos, entre 18 e 30 anos e de nível socioeconômico (NSE) variado (62,2% NSE alto; 33,8% NSE baixo),
residentes em Porto Alegre/RS e região metropolitana. O instrumento utilizado foi a segunda versão do Questionário
da Juventude Brasileira. A análise de dados foi realizada com o programa IRAMUTEQ. A análise de classificação
hierárquica descendente identificou 4 classes de adultos: emergentes típicos; emocionais; cangurus; prematuros. As
três primeiras foram integradas em categoria única, por apresentar a vivência típica da adultez emergente de forma
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homogênea, caracterizada pelo prolongamento da transição para a vida adulta. Já a última apresentou maior frequência
de participantes de NSE baixo, assim como a manifestação de nostalgia do período pré-adulto, e associação de adultez
com casar e ter filhos. No tocante a amostra total, ser adulto foi associado a marcadores como tomar decisões
independentes, assumir responsabilidades pelos próprios atos, ter independência financeira e emocional, casar, ter
filhos, concluir o nível superior, estar inserido no mercado de trabalho. Além disso, é possível estar parcialmente
inserido na vida adulta, sem atingir todos os critérios e marcadores da adultez. Isso se apresentou no caso de jovens de
NSE alto, cuja percepção da adultez é parcialmente presente, e caracterizada pela sensação de ambivalência. Indivíduos
de NSE baixo, por sua vez, lidam com a percepção prematura da adultez através de marcadores tradicionais, como
questões financeiras e responsabilidades sobre o outro. A pesquisa gera reflexão sobre o que é ser adulto nos dias atuais
e contribui para o entendimento dos desafios enfrentados por jovens na transição para a vida adulta. O trabalho
desenvolvido nesta pesquisa demonstrou que um dos marcadores de adultez é a independência financeira, e isso pode
estar diretamente relacionado com o ingresso no mercado de trabalho. Sendo assim, em pesquisas posteriores, podese avaliar a relação entre o período exploratório e o desemprego dos jovens.

4174984 - ESTUDO DE REVISÃO INTEGRATIVA SOBRE A ADULTEZ EMERGENTE
Teresa Gláucia Gurgel Gabriele Costa (UNIFOR), Normanda Araujo de Morais (UNIFOR)
Os estudos sobre o desenvolvimento humano tendem à caracterização de estágios que vão desde a infância até a
velhice. A literatura clássica sobre o tema, até a década de 1990, considerava a adolescência como uma transição entre
a infância e a adultez. Entretanto, as transformações socioeconômicas ocorridas, especialmente nas sociedades
industrializadas, na segunda metade do século XX, acarretaram consequências desenvolvimentais que implicaram novas
descobertas. Em 2000, o psicólogo norte americano, Jeffrey Arnett, propôs a Teoria da Adultez Emergente, que aponta
um novo período do desenvolvimento humano, entre os 18 e 29 anos de idade, caracterizado como um tempo de
preparação gradual para os jovens adentrarem na vida adulta, diferenciando esse período do que outras teorias, da
década de 1960, compreendiam como um prolongamento da adolescência. Buscou-se caracterizar a produção científica
acerca da Adultez Emergente, a partir de uma revisão integrativa da literatura nacional e internacional. A busca foi feita
nas bases Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e IndexPsi-BVS, sendo analisados 23 artigos após a consideração
dos critérios de inclusão e de exclusão. Delineou-se uma pesquisa exploratória e descritiva, composta por 5 etapas: 1)
busca nas bases de dados; 2) leitura dos títulos, resumos e palavras-chave; 3) leitura integral dos artigos; 4) análise das
categorias de estudo; e 5) metanálise. Como estratégia de investigação, utilizou-se a seguinte busca de termos nas bases
de dados: “adultez emergente”; “adulto emergente”; “emerging adulthood” e “emerging adult” and not “adulto jovem”
e and not “adolescente”. Definiu-se como critérios de inclusão, artigos e artigos de revisão, escritos em português, inglês
ou espanhol, sem limitação de data de publicação. Foram excluídos resumos, teses, dissertações e resenhas; artigos
escritos em outras línguas que não as citadas anteriormente e que não contivessem o termo “adultez emergente” ou
“emerging adulthood” ou “adulto emergente” ou “emerging adult” no título, resumo ou nas palavras-chave. Os
resultados indicaram a prevalência de estudos empíricos, com uma diversidade de objetivos que variaram desde
estudos comparativos em culturas e níveis socioeconômicos, validação do instrumento de identificação das dimensões
da AE à correlação de diversas variáveis psicológicas e sociais. A totalidade dos estudos focalizaram o próprio adulto
emergente e seus contextos relacionais, como família, escola e trabalho. Apontou-se a influência dos modelos
transgeracionais na transição para a vida adulta, entretanto não foram identificados nenhum estudo com pais e
familiares de adultos emergentes.
2689243 - O PAPEL DOS ESPORTES NO DESENVOLVIMENTO HUMANO À LUZ DA TEORIA SOCIAL COGNITIVA DE
BANDURA
Mikael Almeida Corrêa (UFRGS), Inajá Tavares (UFRGS),
Betina Vidal Damasceno (Wainer), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
O engajamento nos esportes pode incentivar a aprendizagem de competências socioemocionais importantes para o
desenvolvimento humano, tais como a autorregulação, a integração social e a capacidade de adaptação às demandas
do ambiente. Por conta disso, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) insere o estímulo à
prática esportivas entre as metas para o desenvolvimento social, cognitivo e emocional, e não apenas entre as metas
para a saúde física. Contudo, há divergências na literatura sobre quais fatores e condições são necessárias para que as
experiências esportivas sejam, de fato, experiências promissoras de aprendizagem e promotoras de um
desenvolvimento positivo. A fim de contribuir com o preenchimento desta lacuna, este trabalho pretende analisar o
esporte enquanto um cenário de aprendizagem social, à luz da teoria social cognitiva (TSC) de Albert Bandura,
destacando-se como os conceitos fundamentais desta teoria podem se apresentar no contexto esportivo. Para isso, são
apresentadas e discutidas as premissas fundamentais da TSC para compreender o desenvolvimento humano, tais como:
o determinismo recíproco e a agência humana; a aprendizagem por modelagem e por experiências de domínio; e, por
fim, a autoeficácia individual e coletiva. Em consonância com a literatura, conclui-se que o principal elemento de
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aprendizagem social no contexto esportivo é a relação estabelecida com o professor, que representa uma figura de
modelagem, e também a relação com os pares, que constroem um senso de autoeficácia coletiva ao longo das práticas
esportivas e da convivência grupal. Ao aprender novas habilidades nos esportes, os praticantes também vivenciam
progressivas experiências de domínio, que são consideradas fontes essenciais de elaboração e generalização da
autoeficácia individual e, por consequência, de um maior exercício da agência humana. Sendo assim, organizar as
práticas esportivas de modo a facilitar tais processos relacionais constitui uma estratégia importante para promover
experiências positivas de aprendizagem. Uma melhor compreensão teórica sobre os fatores e condições que
influenciam a promoção de saúde e o aprendizado de competências socioemocionais nos esportes pode orientar
profissionais da Educação Física e da Psicologia Escolar em suas práticas, além de contribuir com projetos que buscam
estimular a prática de esportes em nível global. Ainda, facilitar os processos relevantes para esta aprendizagem pode
aumentar o potencial dos esportes para promover um desenvolvimento psicossocial positivo, sobretudo durante a
infância e a adolescência.
5137349 - PRÁTICA BASEADA EM EVIDÊNCIAS EM PSICOLOGIA: UMA CONCEPÇÃO ABRANGENTE PARA A PRÁTICA
CLÍNICA
Kalil Maihub Manara (UFRGS), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
A Prática Baseada em Evidências (PBE) é um paradigma de cuidado em saúde, oriundo da medicina, que enfatiza a
importância das evidências científicas na tomada de decisão em tratamentos. Esse paradigma é frequentemente
definido como a integração entre as melhores evidências disponíveis, a experiência das/os profissionais e as
preferências e características das/os pacientes (APA, 2006; Institute of Medicine, 2001). Porém, ainda existem
importantes debates sobre a melhor maneira de implementar essa proposta, em particular no que concerne à
psicologia. Neste trabalho, realizou-se uma revisão narrativa sobre o tema, abarcando os aspectos históricos, empíricos
e normativos da PBE. Em um segundo momento focou-se na Psicologia, com especial atenção para o campo das
psicoterapias. Diferentes abordagens à PBE surgiram no campo da medicina. Uma das abordagens, chamada
nomotética, está voltada para a padronização dos tratamentos oferecidos para as diversas condições clínicas. A outra
abordagem, idiográfica, prevê que as evidências relevantes sejam selecionadas, durante o encontro clínico,
considerando as características específicas de cada caso. Na Psicologia, algumas linhas de pesquisa têm procurando
demonstrar a efetividade de abordagens psicoterapêuticas específicas, enquanto outras estudam os fatores comuns,
presentes nas psicoterapias em geral. Em 2005, a American Psychological Association adotou uma política que visa criar
um consenso mais abrangente a respeito do conceito de PBE em Psicologia. Essa política incluiu a experiência do
profissional e as características e preferências dos/as usuários/as entre os principais elementos a considerar na tomada
de decisão sobre tratamentos. Entretanto, diversos aspectos seguem em debate, como a representatividade das
amostras dos estudos clínicos, o subfinanciamento de pesquisas que não utilizam os critérios diagnósticos do DSM, e as
dificuldades no financiamento de estudos com psicoterapias de longa duração. Também são discutidos aspectos
normativos das psicoterapias, incluindo valores das/os usuárias/os e das/os terapeutas, que implicam na preferência
por determinados processos e/ou resultados em detrimento de outros. Essas preferências não podem ser reduzidas à
dimensão empírica, e demandam a adaptação dos tratamentos às populações e indivíduos específicos. Ao conhecer e
considerar esses debates, psicólogos/as clínicos/as e pesquisadores/as poderão atualizar-se, utilizando de maneira mais
ampla o conceito de Prática Baseada em Evidências em Psicologia.

COMUNICAÇÃO ORAL 34 – CONTEXTO UNIVERSITÁRIO
3849228 - COMO AVALIAR O CLIMA UNIVERSITÁRIO ENTRE ESTUDANTES? UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Vitor Atsushi Nozaki Yano (UFPR), Danrlei Vitorio da Cruz (UFPR), Rafael Alessandro Bossoni (UFPR),
Maria Beatriz de Souza Alverne Maia (UFPR), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
A demanda por levantamentos de dados sistemáticos sobre o clima universitário para o planejamento de ações e
políticas afirmativas e de inclusão dentro das universidades vem se tornando cada vez mais emergente e necessária.
Isso porque tal ação é um importante indicador de como as relações nos campi afetam as experiências de seus
membros. Por definição, entende-se Clima como um conjunto de atitudes, percepções, comportamentos e expectativas
dos membros de uma comunidade universitária, principalmente em relação à diversidade de pessoas e suas relações.
Para isso, é fundamental que o instrumento e o procedimento de avaliação do clima sejam os mais adequados às
necessidades do contexto. No entanto, devido às limitações de abordagens desse tipo em instituições de ensino superior
brasileiras, não há instrumentos consistentes padronizados para o contexto nacional. O objetivo deste trabalho foi
identificar, por meio de uma revisão sistemática de literatura, centrada na análise de medidas que possam servir de
base para o desenvolvimento de um questionário a ser aplicado a estudantes brasileiros. Para isso, inicialmente foi
realizada pesquisa em três bases de dados internacionais (Scopus, ERIC e APA PsycNET), no dia 26 de fevereiro de 2019,
utilizando os termos “campus climate”, resultando em 573 trabalhos. Foram definidos como critérios para inclusão na
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revisão: pesquisas empíricas que apresentam instrumentos quantitativos para avaliação de clima universitário,
publicadas em periódicos revisados por pares nos últimos dez anos. Após a eliminação de resultados duplicados, 345
artigos foram identificados. Excluindo os trabalhos não adequados aos critérios, foram analisados 72 artigos
remanescentes. Verificou-se que na maioria dos trabalhos analisados, um componente fundamental no conceito de
clima em contextos universitários são as atitudes e percepções em relação à diversidade, seja étnico-racial (tema
principal de 21 artigos), de orientação sexual (18 trabalhos), religiosa (11), de gênero (7) ou de pessoas com deficiência
(3). Foi observado ainda que a questão é abordada a partir da dimensão da discriminação em 30 desses artigos. Outras
dimensões bastante presentes nos instrumentos foram o suporte social (presente em 18 artigos), vitimização entre
pares (15) e saúde mental (14). As principais dimensões, bem como as escalas usadas, já validadas, podem servir como
base para o desenvolvimento de instrumentos adequados ao contexto nacional. Uma questão importante a ser
considerada é que 67 dos estudos analisados foram realizados nos Estados Unidos, podendo, portanto, haver um viés
nos resultados devido a tendência das pesquisas naquele país.

8797986 - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS COM CALOUROS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Gabriela Patrício Schauffert (UNIVALI), Michelly do Rocio Dellecave (UNIVALI),
Maria Catarina Candido Silva (UNIVALI)
Competência profissional é usualmente apresentada como um conjunto de conhecimentos, habilidades, aptidões, de
saber fazer, de experiências e comportamentos que são exercidos em um contexto preciso, assinalados como condição
capaz de produzir resultados superiores ou para solução de problemas. Isto posto, o presente estágio teve como
objetivo desenvolver competências voltadas ao exercício profissional em aproximadamente 20 calouros dos cursos de
Administração e Comércio Exterior em uma Universidade localizada no Vale do Itajaí. Foram realizados seis encontros
quinzenais, com duas horas de duração, em locais diversos da Universidade. As competências elencadas foram:
comunicação, tomada de decisão, liderança, trabalho em equipe, interculturalidade e empatia, e cada encontro foi
destinado ao trabalho de uma competência. Para o desenvolvimento das atividades utilizou-se a metodologia do Ciclo
de Aprendizagem Vivencial desenvolvida por David Kolb. Este é composto por quatro etapas: vivência, processamento,
generalização e aplicação. As estagiárias realizaram atividades que serviam de estímulo à vivência das competências e,
posteriormente, realizava-se uma reflexão com o objetivo de integrar a atividade realizada com a vida acadêmica,
profissional e pessoal dos integrantes. No último encontro, cada acadêmico respondeu uma ficha de avaliação de reação
elaborada pelas estagiárias, com escala likert de 1 a 5, sendo que 1 era equivalente à ruim e 5 ótimo. Os calouros (100%
dos respondentes, n=20) avaliaram como bom e ótimo os encontros, a organização destes, o trabalho realizado pelas
estagiárias e o projeto. Em relação a carga horária e a qualidade das dinâmicas, este índice de favorabilidade cai para
95%, enquanto que a avaliação das competências trabalhadas foi favorável para 90%. A ficha de avaliação também era
composta por duas questões abertas, os alunos relataram o impacto positivo que esse trabalho teve, sobressaindo a
importância de ser empático, ter boa comunicação e saber trabalhar em equipe. A maioria respondeu que este estágio
gerou maior conhecimento acerca do colega de sala, bem como a valorização do relacionamento entre eles. Desta
forma, evidenciou-se a importância de desenvolver competências nos calouros logo no início da vida acadêmica, visto
que quando desenvolvidas, é possível tornar o acadêmico consciente sobre o seu papel na vida universitária, como
protagonista do processo de aprendizagem, na formação de redes de relacionamento e na construção de uma postura
profissional. Com isso, ressalta-se o papel do profissional psicólogo, tendo em vista que este pode auxiliar os calouros a
desenvolverem competências de modo a utilizá-las em diversas áreas e situações de vida.
5991285 - MAGNITUDE, IMPACTO E CONSEQUÊNCIAS DA PROCRASTINAÇÃO ACADÊMICA EM UMA AMOSTRA DE
UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS: A INFLUÊNCIA DA FAIXA ETÁRIA
Roberta Zanini da Rocha (UFRGS), Carla Regina Santos Almeida (UFRGS),
Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
Procrastinação, o hábito de postergar a realização de tarefas, é considerado um comportamento disfuncional que
acarreta em consequências negativas para o indivíduo. Este fenômeno é parte da natureza humana, pois se manifesta
em diferentes culturas e fases do desenvolvimento. Todos procrastinam alguma atividade em algum momento da vida.
Contudo, sabe-se que determinadas atividades são mais procrastinadas do que outras, como tarefas acadêmicas. O
objetivo deste estudo foi verificar se existem diferenças em relação à magnitude, impacto e consequências da
procrastinação acadêmica entre faixas etárias em uma amostra de universitários. Foram utilizadas amostras, total e
parcial, de duas fases de uma pesquisa sobre procrastinação. As coletas foram realizadas online, através do Survey
Monkey. A amostra total, proveniente das duas coletas, foi composta por 2.441 estudantes de graduação e pós
graduação, de universidades públicas e privadas (M=26,19 anos, DP=6,70; 78,1% do sexo feminino; 56,7% estudantes
de graduação). Já da amostra parcial, oriunda da primeira coleta, participaram 1.126 estudantes com características
semelhantes (M=26,16 anos, DP=6,42; 78,6% do sexo feminino; 54,9% estudantes de graduação). Foram utilizadas a
Escala de Procrastinação Pura (PPS), Escala de Procrastinação Irracional (IPS), e três subescalas do Questionário de
Procrastinação Acadêmica - Consequências Negativas (QPROAC-CN). As análises foram realizadas considerando quatro
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faixas etárias (18 a 24, 25 a 30, 31 a 40 e acima de 40 anos) através de estatísticas descritivas e ANOVA. A amostra total
foi utilizada para averiguar se existem diferenças nas médias de procrastinação quando se considera a faixa de idade.
Já as análises realizadas na amostra parcial pretendiam identificar se existiam diferenças no impacto e nas
consequências acadêmicas e psicológicas da procrastinação, também em relação aos grupos etários. Os resultados
indicam que há diferenças entre os grupos etários em relação à magnitude e consequências da procrastinação. Os mais
jovens apresentam médias significativamente maiores tanto nos escores de procrastinação quanto em relação às
consequências acadêmicas e psicológicas do problema. Em relação ao impacto da procrastinação, não foram
encontradas diferenças significativas entre os grupos. Os achados estão de acordo com outros estudos, que referem
uma maior magnitude da procrastinação entre os mais jovens. Acredita-se que o amadurecimento auxilie no
desenvolvimento de melhores estratégias de autorregulação, sendo os mais velhos mais capazes de exercer
autocontrole ─ o que os faz procrastinar menos. Sendo os mais jovens os mais afetados, intervenções devem ser
propostas considerando as características deste público mais vulnerável, a fim de auxiliá-los na superação do problema.
3572293 - UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE O USO DE INTERNET EM UNIVERSITÁRIOS
Verônica Vidotto Caricati (PUC-CAMPINAS), Gabriella Di Girolamo Martins (PUC-CAMPINAS),
Isabeli Kaori Kirihara (PUC CAMPINAS), Beatriz Cortese Barbugli (PUC-CAMPINAS), Adriana Scatena (UNIFESP),
Denise de Micheli (UNIFESP), André Luiz Monezi Andrade (PUC-CAMPINAS)
A internet possui um grande impacto na vida das pessoas, nos dias atuais, pois faz parte do cotidiano da maioria, além
de ter um impacto no estilo de vida e nas relações sociais. O uso excessivo da internet, contudo, pode afetar na
qualidade de vida das pessoas, tanto quanto estar associado a sintomas psicopatológicos. Neste sentido, diversos
estudos indicam que um padrão de uso internet mais grave, a dependência de internet (DI), esteja fortemente associada
à vários problemas de saúde física, mental e emocional, especialmente sintomas depressivos, ansiosos e de estresse. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção de uso de internet e os níveis de DI em estudantes universitários.
Também avaliou-se uma possível associação da DI com sintomas de depressão, ansiedade e estresse na satisfação com
a vida. A amostra foi de 601 estudantes universitários dos cursos de medicina e enfermagem que preencheram os
seguintes instrumentos: questionário sociodemográfico, Internet Addiction Test (IAT), Satisfaction With Life Scale
(SWLS) e Depression Anxiety and Stress Scale (DASS-21). Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas
e inferenciais, com nível de significância de 5%. Os dados indicaram que 13,8% da amostra total apresentaram DI.
Destes, 81,9% acreditavam que usavam excessivamente a internet (p < 0,05). Houve correlação positiva entre a
percepção de uso de internet e a piora dos sintomas de depressão, ansiedade e estresse e correlação negativa entre
esta percepção e a satisfação com a vida (p < 0,05). Os estudantes com DI apresentaram uma frequência duas vezes
maior de sintomas graves para depressão e ansiedade em comparação com os estudantes sem DI, em relação àqueles
com padrão de uso normal e três vezes maior para sintomas graves de estresse. Os dados deste trabalho indicaram que
os universitários possuem uma percepção correta do seu padrão de uso de internet, pois ela foi confirmada pelo
instrumento IAT. Corroborando com os estudos da literatura, indicando uma forte associação entre a DI e sintomas
psicopatológicos e menor satisfação com a vida. Conclui-se que a DI possui impactos negativos nesta população, sendo
que o uso abusivo de internet se apresenta muitas vezes relacionado à problemas na qualidade de vida do individuo. A
dependência de internet é um fenômeno crescente na atualidade, necessitando de programas preventivos focados para
esta população a fim de reduzir o tempo de uso de internet e, consequentemente, os impactos do uso excessivo das
mídias digitais no dia-dia das pessoas.
4961790 - RELACIONAMENTO ONLINE: CUIDADOS E PREOCUPAÇÕES DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS NO PRIMEIRO
ENCONTRO
Ana Luiza Xavier Scremin (UFSM), Bruna Fragoso Cousseau (UFSM), Karina Scapin Teixeira (UFSM),
Rayssa Reck Brum (UFSM), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM), Bruna Fragoso Rodrigues (UFSM)
Com o surgimento da internet e a popularização das novas tecnologias de comunicação e dos aplicativos digitais,
modificou-se a forma de conhecer pessoas e de se relacionar com elas. As novas tecnologias proporcionam um
anonimato, permitindo ao sujeito expressar-se de maneira que nem sempre faria no contato pessoal. A liberdade de
expressão possibilita uma maior amplitude na forma de se apresentar ao outro, e a comunicação não verbal utilizada
por esses meios dificulta saber o que condiz ou não com a realidade. O presente estudo objetivou conhecer as
preocupações e os cuidados para o primeiro encontro de jovens que utilizam aplicativos digitais para o estabelecimento
de novos relacionamentos amorosos. Foi disponibilizado um questionário online sobre relacionamentos estabelecidos
via aplicativos digitais. Participaram da pesquisa 58 jovens universitários de uma cidade do interior do estado na faixa
etária entre 18 e 24 anos, sendo 34 do sexo feminino e 24 do sexo masculino. Com base na análise das respostas,
percebeu-se que a maioria, em ambos os sexos, mencionou cuidados referentes ao primeiro encontro com pessoas que
conheceram via aplicativos digitais. As mulheres referiram uma preocupação maior com esse momento, sendo que
apenas 5% delas disseram não ter nenhum cuidado especial, enquanto que 29% dos homens não indicaram possuir
preocupações frente a um primeiro encontro. A maior preocupação dos participantes, de modo geral (masculino 33% e
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feminino 32%), referiu-se à pessoa não corresponder à identidade apresentada no seu perfil do aplicativo ou a frustrar
as expectativas sobre suas características pessoais. Dos participantes, 50% das mulheres demonstraram ter o cuidado
de marcar os primeiros encontros em lugares públicos, enquanto apenas 20% dos homens indicou essa preocupação.
Além desta estratégia, apenas as mulheres mencionaram outros cuidados, como procurar se certificar sobre a
identidade da pessoa antes do encontro (17%), procurando fotos atuais, perguntando aos amigos em comum ou depois
de conversar por vídeo ou telefone, ou, ainda, compartilhar sua localização em tempo real, pelo celular, deixando uma
amiga de sobreaviso (5%). Este estudo chama a atenção para as diferenças entre homens e mulheres na forma de
conduzir os relacionamentos virtuais. Atenta para a questão da mulher ainda ocupar um lugar de maior vulnerabilidade
nas relações sociais, de modo especial na relação homem-mulher.
9732551 - CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDADE, HABILIDADES SOCIAIS E INTERESSES PROFISSIONAIS: UM ESTUDO
COM ESTUDANTES DE PSICOLOGIA
Carlos Alexandre Campos (UFSC), Scheila Beatriz Sehnem (UNOESC)
As transformações geradas pela sociedade, pela cultura, pela tecnologia e pela política desencadeiam possibilidades e
emergências à Psicologia. As demandas em evolução provocam a necessidade de competências cada vez mais
específicas e abrangentes ao desenvolvimento profissional. Historicamente, uma ciência e profissão em nível individual,
que se aperfeiçoou diante das novas atribuições geradas pelas necessidades sociais. A individualidade da área clínica
deu espaço também ao ser coletivo, o que possibilitou com que as intervenções dos psicólogos chegassem às escolas,
aos hospitais, às organizações públicas e privadas, aos clubes esportivos, ao setor jurídico, entre diversos outros
âmbitos, e também demandou uma ampla qualificação profissional em nível teórico e prático. Na constituição do
profissional e, especialmente, do profissional psicólogo, é de extrema relevância o desenvolvimento e/ou
aprimoramento de competências sociais, emocionais, comportamentais e éticas, tão necessárias para a prática
profissional quanto são os conhecimentos técnicos. Considerando o exposto, constituiu-se como objetivo deste estudo
caracterizar o perfil psicológico de acadêmicos ingressantes do curso de graduação em Psicologia de uma universidade
comunitária localizada na região do meio oeste catarinense. A amostra foi constituída por 226 ingressantes de
Psicologia, regularmente matriculados no componente curricular Psicologia: Ciência e Profissão, presente na primeira
fase do curso, nos anos 2012, 2013, 2016 e 2017. Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos psicológicos:
Inventário de Habilidades Sociais (IHS), Bateria Fatorial de Personalidade (BFP) e Escala de Aconselhamento Profissional
(EAP). Os resultados indicam que os acadêmicos possuem habilidades de assertividade, autoestima, comunicação e
autocontrole, além de características de personalidade que incluem a comunicação, o altruísmo, a motivação, a
criatividade, a curiosidade e a abertura ao novo. Em contrapartida apresentam déficit relacionado à comunicação
interpessoal assertiva e níveis de instabilidade emocional, ansiedade, impulsividade e vulnerabilidade à depressão.
Quanto aos interesses profissionais predomina a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Conclui-se que no perfil
psicológico prevalece a coerência diante dos atributos profissionais do psicólogo, o que favorece o desenvolvimento
acadêmico e profissional e evidencia-se a singularidade dos sujeitos, considerando os déficits de habilidades sociais e
as características específicas de personalidade, sinais pertinentes a impulsionar condutas terapêuticas individuais ou
intervenções coletivas que favoreçam o completo desenvolvimento acadêmico e profissional satisfatório.

COMUNICAÇÃO ORAL 35 – BEBÊS
3966151 - TROCAS AFETIVAS MÃE-BEBÊ: PANORAMA ATUAL DE ESTUDOS E PERSPECTIVAS
Clarice Bieler (UFRJ), Deise Maria Leal Fernandes Mendes (UERJ)
Predisposições inatas favorecem expressões emocionais e participação ativa em interações iniciais. Interações mãebebê são moldadas pelo ambiente sociocultural em que os indivíduos se desenvolvem. Interações iniciais propiciam que
bebês comuniquem estados emocionais a parceiros sociais e que cuidadores sejam provocados a desenvolver suas
predisposições para cuidar. As expressões faciais e a postura ativa do bebê, desde cedo, demonstram habilidades que
o predispõe a interações com trocas afetivas. Bebês preferem vozes humanas femininas, e a voz da mãe, e reproduzem
movimentos de cabeça e expressões faciais apresentadas por adultos, envolvendo, por exemplo, protusão de língua e
abertura de boca. O choro provoca reações nos cuidadores para se ajustarem ao que o bebê comunica, propiciando
interação. Bebês respondem contingentemente a comportamentos afetivos, discriminam toques próprios daqueles que
recebem dos outros, e aprendem a ter expectativas em relação ao outro. A partir do segundo mês de vida, há exibição
dos chamados sorrisos sociais. Mães se comportam afetivamente e dirigem a fala aos bebês, tentando engajá-los em
“conversas” e atribuindo a eles desejos e sentimentos. Dado a relevância para a compreensão do desenvolvimento
inicial, essa comunicação oral busca apresentar um panorama atual dos estudos sobre trocas afetivas mãe-bebê, no
período 2008-2018. Foram realizadas buscas nas bases de dados Web of Science, APA PsychNet, PUBMED e Scielo,
utilizando-se os descritores affective exchanges; mother-infant interactions; initial interactions. Desse modo, foram
selecionados para análise dezesseis artigos. Dentre eles, um é americano, dois são brasileiros e um não especificou o
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país. Resultados sugerem que: comportamentos afetivos maternos e disponibilidade emocional são vitais para o
estabelecimento de trocas afetivas ao longo do desenvolvimento; sorrisos e vocalizações de bebês, em resposta à fala
materna, são considerados indicadores de desenvolvimento saudável e suas ausências podem indicar risco de
emergência de psicopatologias; contingências interativas maternas iniciadas nas UTIs neonatais promovem maiores
possibilidades de trocas afetivas em interações face a face aos quatro meses; vocalização de bebês no experimento face
imóvel pode ser considerada uma postura ativa do bebê na retomada de trocas afetivas interrompidas e não somente
reação ao stress provocado. Como perspectivas futuras nesse campo de interesses, aponta-se a importância de
pesquisas sobre benefícios de comportamentos afetivos maternos dirigidos a bebês prematuros; presença e ausência
de expressões emocionais de bebês dirigidas a cuidadores como fatores do desenvolvimento ou de risco para
emergência de psicopatologias e a continuidade de pesquisas sobre o papel ativo do bebê em trocas afetivas iniciais.
9996117 - O AMADURECIMENTO EMOCIONAL DO BEBÊ COM DEFICIÊNCIA NA CRECHE: INFLUÊNCIAS DO CUIDADO
COLETIVO E A RELAÇÃO EDUCADORA-BEBÊ
Sofia Sebben Colognese (UFRGS), Tatiele Jacques Bossi (FSG),
Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
O objetivo deste estudo foi investigar as influências do cuidado coletivo para a relação educadora-bebê e consequente
amadurecimento emocional do bebê com deficiência na creche. Participaram três educadoras que atendiam uma bebê
com deficiência física (Isabela, 24 meses) que frequentava uma escola municipal de educação infantil de Porto Alegre.
As educadoras foram selecionadas entre as integrantes de um projeto que desenvolveu uma intervenção nomeada
Programa de Acompanhamento para Educadoras de Creche em Contexto Inclusivo (PROAECI), com seis encontros,
destinados às educadoras que atendiam bebês com deficiência. Para fins deste estudo de caso múltiplo, foram utilizados
os dados do primeiro encontro do PROAECI intitulado “A creche e o desenvolvimento emocional do bebê com
deficiência”, os quais foram transcritos e posteriormente analisados por meio de análise temática, a partir de duas
categorias: 1) O amadurecimento emocional e a relação educadora-bebê; e, 2) Influências do cuidado coletivo na
relação educadora-bebê. Os resultados demonstraram que o vínculo entre as educadoras e Isabela era permeado por
uma maior demanda de atenção, visto que ela necessitava de auxílio para se locomover. Esta sustentação era promovida
pelas educadoras apesar das dificuldades encontradas no contexto de cuidado coletivo. Ainda, as educadoras tendiam
a servir como um ambiente facilitador para a bebê, pois a estimulavam a explorar os espaços e os brinquedos, bem
como propiciavam a sua interação com os colegas. No entanto, por vezes, tais estimulações se davam de uma forma
intrusiva, visto que os sinais de cansaço demonstrados por Isabela passavam despercebidos. Neste sentido, era
perceptível que as demandas coletivas da turma, por vezes, tendiam a obstaculizar o atendimento das individualidades
da bebê. Os resultados ainda revelaram que a rotina da creche, estruturada de forma pouco flexível, eventualmente
desafiava as educadoras a oferecerem para Isabela cuidados que garantissem a sua inclusão na turma de berçário.
Apesar disso, as educadoras ressaltaram que, na medida do possível, se respeitava o ritmo da bebê, ao mesmo tempo
que pareciam lhe dar continência e segurança afetiva para assegurar o seu processo de amadurecimento emocional.
Com isso, conclui-se que o cuidado de um bebê com deficiência na creche é emocionalmente exigente, o que tende a
impactar na relação educadora-bebê. Apesar disso, pode-se perceber o quanto o amadurecimento emocional da bebê
foi propiciado, mesmo com as dificuldades do cuidado inerentes ao ambiente coletivo de creche. Intervenções que
considerem essas especificidades da relação educadora-bebê com deficiência tornam-se relevantes no contexto da
educação infantil.
946445 - “BEBÊ VÊ, BEBÊ FAZ”: ÁREAS CEREBRAIS ATIVADAS NA OBSERVAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES MOTORAS
EM BEBÊS DE 6 MESES – UM ESTUDO DE FNIRS
Vera Lúcia Esteves Mateus (MACKENZIE), Sergio Luiz Novi Junior (UNICAMP),
Giovanni Hering Scavariello (UNICAMP), Rickson Coelho Mesquita (UNICAMP),
Ana Alexandra Caldas Osório (MACKENZIE)
Boa parte da nossa cognição social é desenvolvida observando os comportamentos dos agentes sociais com quem
interagimos. Essa compreensão das ações, intenções e emoções que observamos nos outros parece refletir a influência
do sistema de neurônio-espelho. De acordo com pesquisas em adultos, áreas cerebrais semelhantes são ativadas
quando executamos uma ação motora e quando observamos essa mesma ação sendo realizada por outra pessoa –
envolvendo principalmente áreas do córtex motor primário. No entanto, pouco se sabe acerca do funcionamento desse
sistema em bebês. Um estudo anterior com bebês de 6 meses de idade encontrou uma ativação na região do córtex
motor na sequência quer da observação quer da execução de ações motoras. Até à data nenhum outro estudo procurou
replicar estes resultados e explorar também o possível envolvimento de áreas sociais do cérebro na compreensão das
ações observadas. Assim, o presente estudo pretende avaliar o padrão de ativação cortical durante a execução e
observação de uma ação motora em bebês de 6 meses de idade, nascidos a termo e sem queixas de desenvolvimento.
Por meio de Espectrografia Funcional de Infravermelho Próximo (fNIRS), será medida a atividade cerebral, mediante
mudanças na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO2) e desoxigenada (Hbb), no córtex motor primário e na
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região temporal (bilateralmente). O bebê estará sentado no colo da mãe enquanto é apresentado o protocolo composto
por uma Fase de Observação e uma Fase de Execução. Durante a Fase de Observação, o bebê irá visualizar uma bola
em movimento pendular (condição controle) durante 6 a 10 segundos (intervalos randomizados), seguida de uma
condição experimental em que o bebê observa uma mão (de uma pesquisadora que se encontra escondida atrás de
uma cortina) pegando lentamente em uma bola e a removendo do cenário (4 segundos). Este procedimento será
repetido 30 vezes, com uma duração total aproximada de 11 minutos. Posteriormente, durante a Fase de Execução (2
minutos), o bebê será incentivado a pegar (execução de ação motora) em alguns objetos com a mão direita. A coleta
dos dados irá decorrer em breve, pelo que resultados pilotos serão apresentados no congresso.
2568993 - COMPORTAMENTOS INTERATIVOS E NÃO INTERATIVOS DAS DÍADES MÃE-BEBÊ COM SUSPEITA DE
DEFICIÊNCIA AUDITIVA E MÃE-BEBÊ OUVINTE
Mariana de Freitas Pereira Pederro (UNESP), Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP),
Maria de Lourdes Merighi Tabaquim (USP)
A interação mãe-bebê é a mais importante das interações, possibilitando à mãe o oferecimento de afetividade e
segurança para um vínculo sadio e promotor do desenvolvimento do seu bebê. Muitos são os fatores que podem
comprometer esse vínculo e, entre eles, está a saúde auditiva do bebê. O objetivo do presente estudo foi descrever e
comparar a interação de mães ouvintes e bebês com suspeita de deficiência auditiva e de mães e bebês ouvintes.
Participaram 50 díades, sendo 25 mães e bebês com suspeita de deficiência auditiva (G1) e 25 mães e bebês ouvintes
(G2). Para realizar o registro da interação, foram utilizados uma filmadora digital e brinquedos infantis, sendo cada díade
filmada durante 10 minutos. Para avaliar a interação, foi utilizada uma adaptação do Sistema de Codificação da
Interação Mãe Criança Revisado (CITMI-R). Utilizou-se o Teste de Mann Whitney para as comparações inter grupos e o
Teste de Spearman para a correlação entre os comportamentos de interação de cada díade. Os resultados mostraram
que mães de bebês ouvintes (G2) apresentaram mais comportamentos interativos positivos e, entre eles,
significativamente mais comportamentos de contato visual, sorrisos e vocalizações manhês do que as mães de bebês
com suspeita de deficiência auditiva (G1). Por outro lado, mães do G1 apresentaram significativamente mais
comportamentos não interativos do que as mães do G2. Considerando os comportamentos dos bebês, os do G2 também
apresentaram significativamente mais comportamentos positivos do que os do G1. Também, os do G1 tiveram mais
comportamentos não interativos do que G2. O total de comportamentos positivos dos bebês do G2 correlacionou-se
positivamente com os comportamentos positivos maternos e os comportamentos negativos dos bebês
correlacionaram-se negativamente com o total de comportamentos neutros maternos. Comportamentos neutros de
interação dos bebês do G1 correlacionaram positivamente com comportamentos de interação positivos da mãe e
negativamente com os de não interação maternos. Comportamentos de interação negativos dos bebês do G1
correlacionaram positivamente com comportamentos positivos maternos e negativamente com comportamentos de
interação neutros maternos. Comportamentos não interativos maternos correlacionaram negativamente com
comportamento neutro do bebê e positivamente com comportamento não interativo do bebê, para o G1. Os resultados
indicaram a necessidade de acompanhamento junto a mães de bebês com suspeita de deficiência auditiva, cujos
resultados foram menos satisfatórios quando comparados ao G2, com enfoque na interação mãe-bebê, promotora de
desenvolvimento infantil apropriado, visando contribuir para o desenvolvimento de programas interventivos para essa
díade.
55951585 - UTI NEONATAL: O QUE DIZEM AS MÃES
Raphaela Santos Neves (IPTC), Jennyfer Zimmermann (Locus Psicodrama),
Camilla Volpato Broering (UNIVALI)
O presente estudo teve como objetivo analisar a percepção de mães de bebês pré-termo de muito baixo peso e de
extremo baixo peso sobre o processo de internação de seus filhos em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
(UTIN). A gestação e o nascimento se configuram como acontecimentos sociais, que representam mudanças na vida das
mulheres, dos cônjuges e de suas famílias. Quando o parto acontece prematuro os pais vivenciam um momento de
impacto, construção e desenvolvimento. Esse nascer diferente necessita de um grande aparato tecnológico e de muitos
profissionais envolvidos, além de representar um dos maiores problemas de saúde pública, dado os altos índices de
morbimortalidade. Desse modo, com o propósito de humanizar a assistência ao recém-nascido, o Ministério da Saúde
instituiu a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso, o Método Canguru. Nessa lógica, as
participantes da pesquisa foram dez mães de recém-nascidos prematuros internados em uma maternidade de
referência na execução do Método Canguru, localizada na grande Florianópolis - SC. Os instrumentos utilizados para a
coleta de dados foram uma ficha de dados sociodemográficos para traçar o perfil das participantes; e um roteiro de
entrevista semiestruturada para explorar alguns desdobramentos sobre a vivência da internação dos filhos em UTIN,
dentre eles, o processo gestacional e a hospitalização. Os resultados sugerem que as mães vivenciam uma oscilação de
sentimentos motivados pela insegurança e medo, dado as intercorrências clínicas e o quadro de saúde de seus filhos.
Ainda, evidenciaram-se que o nascimento de um bebê prematuro ocasiona muitas modificações na vida familiar,
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principalmente desta mãe que assume o papel de acompanhante do filho na unidade hospitalar, expressando uma
necessidade de apoio, visto que, por vezes deixa seus outros filhos sob cuidado de outras pessoas e suas demais
atividades. Por fim, ressalta-se a importância da atenção pautada nos princípios da humanização, ou seja, o cuidado
não somente aos bebês pré-termos, mas, também a essas mães e famílias que se encontram fragilizadas devido a
situação vivida.
4839439 - INTERVENÇÃO BREVE SOBRE A RESPONSIVIDADE DE MÃES DE BEBÊS HOSPITALIZADOS
Zelma Freitas Soares (UFBA), Patrícia Alvarenga (UFBA)
No Brasil, muitas famílias vivem em contextos de vulnerabilidade social que expõem as crianças a inúmeros riscos à
saúde, resultando em hospitalizações. A associação desses diferentes fatores aumenta a probabilidade de que a mãe se
comporte de forma menos responsiva com seu bebê hospitalizado, pois os recursos psicológicos e as fontes contextuais
de estresse desempenham um papel central na qualidade da responsividade materna. O presente estudo teve como
objetivo adaptar uma intervenção breve sobre a responsividade para a implementação com mães de recém-nascidos
hospitalizados, provenientes de contexto de vulnerabilidade social, bem como fazer uma avaliação preliminar de seus
efeitos. O estudo adotou delineamento pré-experimental somente com pós-teste e foi realizado em um hospitalmaternidade na cidade de Salvador/BA. Participaram 20 díades, distribuídas entre os grupos intervenção e comparação.
Na avaliação pré-intervenção foi preenchida a Ficha de dados sociodemográficos, a Ficha de informações clínicas do
bebê, bem como avaliação da saúde mental materna por meio do SRQ-20. No pós-intervenção foi realizada avaliação
da responsividade materna, a partir de uma observação da interação livre entre mãe e bebê. Ambos os grupos foram
submetidos aos mesmos procedimentos do pré e pós-intervenção. Após a avaliação pré-intervenção, as díades do grupo
intervenção participaram do Programa de Responsividade Materna/Recém-nascidos. Esse programa é uma adaptação
do Programa de Responsividade Materna para o contexto hospitalar. O programa original envolve oito visitas
domiciliares, entre o terceiro e o décimo mês de vida do bebê. O modelo adaptado envolve seis sessões e, a principal
adaptação esteve relacionada à introdução de técnicas do modelo psicoterapêutico Terapia de Aceitação e
Compromisso (ACT) nas duas sessões iniciais, com o objetivo de intervir sobre as emoções e preocupações das mães
diante da doença e da hospitalização do bebê. Além disso, o número de sessões destinadas à intervenção sobre a
responsividade materna foi reduzido, sendo trabalhados, mais especificamente, na terceira, quarta e quinta sessão. A
última sessão foi destinada a revisão dos temas trabalhados nas sessões anteriores, tanto relacionados à ACT quanto à
responsividade. Os resultados indicaram que a intervenção apresentou efeito positivo sobre uma dimensão da
responsividade materna: interpretar o comportamento do recém-nascido. Discute-se a importância do comportamento
responsivo materno de interpretar os sinais e pistas do bebê para o desenvolvimento infantil e para a qualidade da
interação da díade, bem como a necessidade de se considerar no processo de adaptação de intervenções tanto as
caraterísticas específicas do contexto hospitalar, bem como das díades participantes.
2344785 - A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS BEBÊS NOS MOMENTOS DE HIGIENE E DE ALIMENTAÇÃO NAS
CRECHES
Karina Recktenvald (Consultório), Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS)
Os cuidados corporais dos bebês nas creches – como é o caso dos momentos de higiene e de alimentação – são
primordiais para a relação educador-bebê, e podem afetar positivamente o desenvolvimento infantil. Todavia, parecem
parcamente discutidos no âmbito educacional, além de desvalorizados. O presente estudo objetivou descrever os
cuidados oferecidos pelas educadoras, avaliando a satisfação das necessidades afetivas e de atividade de bebês de
quatro a 18 meses, nos momentos de higiene e alimentação nas creches. Para tanto, utilizou-se o método Estudo de
Casos Múltiplos nesta pesquisa qualitativa. Participaram quatro educadoras de berçário em três escolas de Porto Alegre
e da Região Metropolitana – uma privada e duas públicas. Empregaram-se os instrumentos: Ficha de Dados
Sociodemográficos e Profissionais, filmagem das observações e diário de campo. Realizou-se uma análise qualitativa
descritiva das cenas filmadas, as quais foram analisadas a partir dos indicadores: satisfação das necessidades afetivas –
relacionar-se com o bebê como uma pessoa que precisa ser ouvida e com quem se deve conversar – e de atividade –
observou-se se o bebê era convidado a participar ativamente dos momentos de higiene e de alimentação, e se
permitiam-lhe participar. Como resultado da análise de tais indicadores, apontou-se se as necessidades foram satisfeitas
ou não, ou se o foram parcialmente. Os resultados dos indicadores necessidades afetivas foram iguais em ambos os
momentos: duas educadoras satisfizeram-nas, uma fê-lo apenas parcialmente e outra não as satisfez. Quanto ao eixo
temático necessidades de atividade, os resultados foram piores nos momentos de higiene, pois três educadoras
satisfizeram-nas parcialmente e uma não as atendeu. Indagou-se o quanto estes momentos, que se repetem várias
vezes na rotina escolar dos bebês, contribuem positivamente para seu desenvolvimento psíquico. Recomendou-se que
a temática permaneça sendo estudada com o objetivo de valorizá-la e de adquirir novos conhecimentos que
possibilitem a elaboração de intervenções a fim de qualificar os cuidados dispensados aos bebês no contexto escolar.
Aponta-se que os indicadores avaliados são passíveis de reflexão em âmbitos diferentes como o familiar, hospitalar e
outras instituições de acolhimento infantil.
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COMUNICAÇÃO ORAL 36 – FAMÍLIA, ESCOLA, PAIS-FILHOS
3541827 - RODAS DE CONVERSA: UMA PROPOSTA DE INTERAÇÃO ENTRE FAMÍLIAS E ESCOLAS
Lissandra Cristina Fieltz (UFPR), Josafá Moreira da Cunha (UFPR), Hellen Tsuruda Amaral (UFP)
A forma como escolas oferecem apoio a crianças se manifesta na medida em que facilita o envolvimento de
microssistemas familiares no cotidiano escolar. Ao considerar possibilidades para articular a teoria e prática em
estratégia de atenção psicossocial em contextos educacionais, as rodas de conversa se destacam por seu potencial de
promoção da participação de famílias e outros envolvidos em contextos específicos. O presente trabalho examina uma
intervenção envolvendo famílias e professores de estudantes de turmas do Ensino Fundamental I em duas escolas, uma
particular, de tradição confessional, na cidade de Curitiba e a outra pública, da rede municipal de ensino desta mesma
cidade. O projeto foi realizado ao longo dos anos de 2016 (na escola particular) e 2017 (na escola municipal),
promovendo a interação entre pais, educadores e funcionários dessas escolas por meio de rodas de conversa nas
escolas. Na etapa de planejamento inicial da intervenção, destacava-se a circulação de notícias relacionadas a casos de
suicídio de adolescentes, como no caso da “Baleia Azul” ou “Momo”. Embora falsas, estas notícias se mostravam como
fontes de angústia para pais. Estes temas trouxeram à tona a fragilidade da comunicação entre pais e filhos, colocando
em questão ainda a relação entre a família e escola. As rodas de conversa foram mediadas por uma psicóloga com
experiências e atuação com grupos. Destaca-se o processo de avaliação das necessidades, tanto sob a perspectiva de
pais quanto das escolas. Destaca-se ainda que, embora as instituições contempladas atendam a perfis socioeconômicos
diversos, a análise das rodas de conversa revela que temáticas comuns emergiram nos dois contextos, incluindo:
comunicação entre pais e filhos, em especial quanto a como oferecer suporte informacional em temas como
sexualidade, saúde mental, abandono, e bullying. Em avaliação na etapa final do projeto, pais destacaram aspectos
como alívio do estresse parental, enfatizando a importância do espaço de escuta e diálogo com outras famílias. Escolas
por sua vez destacaram resultados positivos quanto a aproximação entre famílias e o cotidiano escolar. A discussão
sublinha a potencial contribuição da área para subsidiar processos de aperfeiçoamento da relação família e escola em
termos teóricos e práticos.
3471896 - A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA / ESCOLA NA EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rachel de Siqueira Dias (SEMEC)
O Projeto objetiva estimular a parceria família/escola, tão importante no processo de ensino e aprendizagem,
estimulando a construção da parceria enquanto uma relação de cooperação entre ambas, que são as duas principais
instituições responsáveis pela formação do ser humano. Nos atendimentos realizados pela Coordenação Psicossocial,
observávamos certa fragilidade na relação entre os responsáveis dos alunos e a escola; muitas vezes tínhamos
dificuldades, pois não havia interesse real dos pais quanto à vida acadêmica de seus filhos e nem um investimento com
relação ao comportamento dos mesmos. Junto a essa questão percebemos a dificuldade em entender a importância do
papel deles enquanto responsáveis na educação não formal e no cuidado que esta envolve; em estabelecer limites
claros e bem definidos para propiciar condições seguras de desenvolvimento. Escola e família tem objetivo único de
conduzir a criança nesse processo educativo, desempenhando um papel fundamental, sendo, portanto espaços
importantes pra se desenvolver o valor ético e humanitário, em que se aprofundam os laços de solidariedade sendo o
centro da vida social. Na escola, se faz a passagem da vida privada para a coletiva, a criança tem assim a oportunidade
de aprender a viver em uma sociedade democrática, lidar com os conflitos de forma não violenta, estabelecer relações
e perceber a necessidade de regras para se viver bem, valores presentes em algumas famílias como o preconceito,
devem ser debatidos e transformados em algo que seja socialmente desejável, como o respeito às diferenças. Para
desenvolver essa ação elaboramos o Projeto, realizamos rodas de conversa que acontecem nas escolas, convidamos o
Conselho Tutelar como parceiro, para falar do seu papel de proteção e garantia dos direitos e orientar as famílias nos
casos que envolvem a violação ou ameaça dos direitos. Estas aconteceram no espaço escolar ou em barracões cedidos
pela comunidade. Os casos que precisam de um olhar individualizado são agendados para serem acompanhados pelo
setor psicossocial. Obtivemos ganhos significativos através do retorno das Escolas contempladas, como a melhoria da
participação da família na educação dos alunos, maior interesse na vida escolar, diminuindo assim os problemas de
comportamento (incivilidades, indisciplina e violência) e falta de interesse dos alunos que fazem parte do Projeto.
1337149 - RELAÇÃO FAMÍLIA-CRECHE: EXPECTATIVAS DAS FAMÍLIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS
Vera Maria Ramos de Vasconcellos (UERJ),
Alessandra Maria Savaget Barreiros e Lima de Almeida (SME-RJ)
O trabalho apresenta resultados de duas pesquisas desenvolvidas no Núcleo de Estudos da Infância: Pesquisa &
Extensão/ProPed/UERJ e suas distintas parcerias, em dois momentos em que o tema - relação creche-família - era o
eixo central. Entendemos que a família e creche são contextos de desenvolvimento humano. Ambas cuidam e educam,
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são mediadoras com distintos atributos entre o sujeito e a sociedade. Criança é ser ativo que participa de diversos
contextos de desenvolvimento. O direito à creche é legalmente reconhecido. Relação família-creche é marcada por
tensões e queixas, percebidas como falha de uma parceria desejável. Cenário que demanda ações de pedagogos e
psicólogos. Este artigo discute resultados de oficinas realizadas com familiares de crianças de unidades de Educação
Infantil fluminenses. O referente à capital abordou (2013–14) a relação família-creche no programa “Primeira Infância
Completa”, da SME/RJ. As atividades eram desenvolvidas aos sábados, para crianças que não obtiveram vagas na
jornada semanal das creches. Seus familiares participavam de Oficinas nomeadas “Escola de Pais”. A pesquisa
desenvolvida em Quatis/RJ, resultou da parceria (NEIPE/UERJ e IP/UFRJ). A demanda foi dos educadores, nas duas
cidades, com argumento de que as famílias precisavam refletir sua função na educação das crianças. O objetivo foi
compreender as significações que os levaram a escolher matricular filhos em creche pública e os sentidos atribuídos à
família e ao educador. Buscou-se analisar o conceito de parentalidade. Tornar-se pai ou mãe é uma questão biológica
e/ou socio-cultural? O que acontece quando um terceiro elemento (no caso, a creche) participa dessa relação? Os atores
da creche podem ser entendidos como figuras coparentais? Na interação com a criança podem assumir o lugar da figura
do pai e/ou mãe? Os resultados destacam que a maioria dos familiares considerou a creche - espaço que protege as
crianças. Para as mães, cabe-lhes dar amor e às educadoras, carinho. Cada uma possui suas particularidades e
compartilham a educação e o cuidado de crianças pequenas. Apesar de satisfeitos com os estabelecimentos, emergiram
queixas e demandas variadas. Na creche, as crianças estabelecem relações com o espaço e os objetos nele presentes,
com outros adultos e com crianças diferentes das que convivem no contexto familiar. As questões trazidas
demonstraram que as famílias compreendem que as políticas públicas atuam de modos distintos, em acordo com seus
objetivos. Nas unidades de Educação Infantil tais objetivos são personalizadas pelos atores sociais aí presentes, em
acordo com suas próprias vivências da relação família-creche.
4958640 - PRÁTICAS E AVALIAÇÃO PARENTAIS SOBRE A COERÇÃO DOCENTE
Rosina Forteski Glidden (UFPR),
Lidia Natalia Dobrianskyj Weber (UFPR)
A preocupação com a qualidade da interação familiar e, de maneira mais específica, com as práticas parentais, tem
movimentado pesquisadores da área do desenvolvimento humano. Padrões saudáveis de parentalidade promovem
fatores de proteção e minimizam os efeitos de fatores de risco. O envolvimento parental implica em um interesse
legítimo pelas opiniões, dúvidas, dificuldades e potencialidades dos filhos no que se refere à sua vivência escolar,
exigindo dos pais atitudes responsivas. A comunicação positiva entre pais e filhos relaciona-se com bons níveis de
envolvimento parental. Pesquisas têm mostrado que práticas coercitivas docentes se associam a problemas de saúde,
a maiores níveis de vitimização por bullying e inúmeras outras implicações negativas. Neste cenário, este estudo buscou
investigar o perfil de pais de alunos dos anos iniciais, de escolas públicas e privadas, considerando as práticas de
envolvimento parental e comunicação entre pais e filhos e sua avaliação sobre o uso de práticas coercitivas pelo
professor. Este é um estudo quantitativo e transversal, no qual foi utilizada a análise de Cluster, por meio do software
IBM SPSS Statistics, versão 20.0. A pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética, Parecer nº 489.156. Participaram 69
pais e seus filhos. Foram utilizados como instrumentos de coleta dedados o Questionário de Avaliação sobre uso de
Coerção Docente, o Inventário de Envolvimento Parental e as Subescalas de Comunicação da Escala de Qualidade na
Interação Familiar. Pela análise de Cluster obteve-se três agrupamentos de pais. Os participantes do Grupo 1 foram
considerados envolvidos e satisfeitos e tinham um posicionamento neutro em relação à coerção do professor. O Grupo
3 obteve escores altos de envolvimento parental e de comunicação positiva entre pais e filhos e baixos de aprovação
de coerção docente. Os participantes do Grupo 2 divergiram mais em relação aos demais, apresentando baixos escores
em três dimensões de envolvimento parental, sendo por isso caracterizados como distantes. De forma geral, os
agrupamentos expõem uma tendência de pais mais envolvidos, e que mantêm uma comunicação mais assertiva com
os filhos, serem menos complacentes com a exposição das crianças a práticas coercitivas em sala de aula. Conclui-se
pela necessidade de difundir a associação exposta nas pesquisas entre práticas que priorizam o uso do reforço positivo,
em detrimento do controle coercitivo, e um desenvolvimento infantil mais saudável.
4624564 - PAIS E FILHOS: TRAJETÓRIAS DE DESENVOLVIMENTO DE CRENÇAS E VALORES MATERIALISTAS
Alexandre Rodrigues Sena (PUC-RIO)
O estudo investigou a relação entre a percepção dos filhos acerca das crenças e valores materialistas dos pais com os
próprios sistemas de crenças e valores em seu percurso de desenvolvimento. Participaram da pesquisa 892 jovens,
moradores dos 27 estados brasileiros e DF. Os participantes tinham de 18 a 25 anos. De acordo com a fundamentação
teórica, os pais são os principais responsáveis pela transmissão de crenças e valores aos filhos. Esse processo é dinâmico,
interacional e pode ser alterado de acordo com as ênfases socioculturais e históricas de cada geração. As crenças
parentais são utilizadas para produzir conceitos acerca do desenvolvimento da criança, da competência dos pais, da
definição de sucesso e fracasso e também quanto ao estabelecimento de metas para o indivíduo, a criança e a família.
Estas crenças se estabelecem como organizadores mentais para as ações, desta forma, o desenvolvimento da identidade
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do indivíduo pode ser afetado pela influência da sociedade materialista. Os jovens de 18 a 25 anos pertencem à Geração
Y e seus pais, às gerações Baby Boomers e X. Os três recortes geracionais apresentaram acontecimentos históricos que,
foram importantes na configuração de crenças e valores materialistas na sociedade dos períodos correspondentes. O
estudo mostrou que, apesar das inúmeras e intensas transformações entre essas gerações no Ocidente, é possível que
os valores e crenças materialistas sejam transmitidos pelos pais durante a trajetória de vida dos filhos. A pesquisa
apresentou possíveis associações entre o percurso da parentalidade material, a punição e a rejeição durante a
adolescência com a aquisição de valores e crenças materialistas no futuro. Os resultados refletiram, ainda, que a
transmissão geracional de valores e crenças materialistas pode ressaltar os objetivos de vida extrínsecos durante a
trajetória de desenvolvimento. O trabalho contribuiu para mostrar que, mesmo diante de tantas conquistas, avanços e
transformações socioculturais, o materialismo é transmitido pelas gerações anteriores como uma fonte de sucesso e
felicidade. No entanto, pode afetar a saúde psicológica, produzir prejuízos nos relacionamentos, promover alienação
quanto ao que é significativo e gerar um constante descontentamento com a vida.
2193132 - MÃES, PAIS, FILHOS E A TECNOLOGIA: CONVERSAS REFLEXIVAS EM UM GRUPO DE PAIS
Izabele da Silva Faria (UFSC), Monica Barreto (UFSC), Sara Engel Voigt (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC),
Nathália Campos Perruso (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia das famílias. O uso de dispositivos eletrônicos por pais, mães,
filhos e filhas está atrelado aos efeitos positivos e/ou nocivos que estes recursos oferecem, e ao desafio de conciliá-los
nas relações familiares. O objetivo deste relato de experiência é apresentar os aspectos abordados em um grupo para
mães, pais e/ou responsáveis por crianças no encontro temático sobre o uso da tecnologia e seus desdobramentos para
as famílias. Trata-se de um grupo reflexivo, que é um projeto de extensão de uma universidade pública do Sul do Brasil
e utiliza as práticas narrativas coletivas, as cartas reflexivas e a equipe reflexiva como suporte teórico-prático para as
discussões. O grupo em questão caracterizou-se como um grupo fechado, frequência semanal e duração de 1:30h.
Totalizaram 10 encontros e participaram da edição relatada oito mães e três pais, sendo que a temática do uso da
tecnologia surgiu como demanda já no primeiro encontro. No dia específico de discussão sobre tecnologia utilizou-se
uma consigna disparadora para que os participantes refletissem sobre quando o uso da tecnologia pode ser considerado
positiva e quando apresenta riscos. Surgiram diferentes angústias quanto ao manejo adequado de tecnologias e
eletrônicos, relacionadas principalmente ao tempo de uso, controle do que as crianças podem ou não acessar, falta de
conhecimento próprio e dificuldade em encontrar um equilíbrio entre o limite que precisa ser dado e a autonomia da
criança. Como pontos positivos foram trazidos o ensino e aprendizagem que as tecnologias possibilitam auxiliando em
atividades escolares e trazendo conhecimentos a mais. O entretenimento da criança também apareceu como algo bom,
uma vez que possibilita ao responsável um tempo para realizar tarefas domésticas, descansar ou como forma de
aproximação com os filhos quando fazem uso em conjunto. Com base na discussão, o grupo concluiu que o diálogo na
família para que responsáveis e crianças possam juntos entender os benefícios e riscos da tecnologia na sua rotina é
fundamental. Os resultados do encontro relatado indicam a necessidade e a coragem que os pais têm de expor suas
angústias em relação a um tema presente no dia a dia das famílias e que gera dificuldade nas relações. E retratam a
importância dos espaços coletivos e reflexivos para se discutir temas desafiantes no exercício da parentalidade, pois
permitem que os pais se identifiquem entre si e reconheçam os fatores de risco e proteção dos assuntos tratados.
6297218 - OBSERVAÇÃO DA ABERTURA AO MUNDO DE PAIS COM FILHOS E FILHAS EM SITUAÇÃO DE BRINCADEIRA
Larissa Paraventi (UFSC), João Paulo Koltermann (CEPSC), Carolina Duarte de Souza (UFSC),
Rovana Kinas Bueno (UNIPAMPA), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A função de Abertura ao Mundo tem se destacado como principal dimensão do envolvimento paterno. Ela refere-se às
ações do pai direcionadas a estimular a criança a assumir riscos controlados, perseverar diante de adversidades e
ultrapassar limitações próprias, ao mesmo tempo em que coloca os limites necessários para garantir a segurança da
criança. Essa função está principalmente relacionada aos estímulos por meio da brincadeira entre pai-criança que
culturalmente tem apresentado estereotipias de gênero no tipo de brincadeira estabelecida do pai com o filho ou com
a filha. Este trabalho objetivou caracterizar o envolvimento do pai com o filho ou a filha a partir da observação de um
momento de brincadeira livre de acordo com comportamentos de Abertura ao Mundo nas categorias Disciplina,
Estímulo a Assumir Riscos e Estímulo à Perseverança. Utilizou-se como ferramenta de coleta de dados a observação
direta e um protocolo para a tabulação, categorização e quantificação dos comportamentos paternos desenvolvido pelo
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Infantil da UFSC. Participaram seis díades pai-filho e seis díades
pai-filha com crianças entre quatro e seis anos de idade. Constatou-se que o pai se envolveu com maior frequência em
brincadeiras de Estímulo a Assumir Risco, tanto com os filhos quanto com as filhas, e com baixa frequência em Disciplina
e Estímulo à Perseverança. Os pais apresentaram diferença de comportamentos entre os gêneros significativa em
relação à dimensão Estímulo a Assumir Risco. Os pais de meninos apresentaram alta predominância em
comportamentos de estimulação ao risco que incluem contato físico. Já os pais de meninas apresentaram média
predominância em comportamentos de estímulo ao risco que incluem contato físico, e também em comportamentos
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em que o pai permite que a criança assuma um risco por iniciativa própria. Este estudo corroborou com pesquisas atuais
que o pai se envolve mais em brincadeiras que estimulam a assunção ao risco controlado, aspecto defendido pela teoria
da Relação de Ativação. Também corrobora com a literatura que aponta a existência de diferenciação do tipo de
brincadeira realizada pelo pai de acordo com o gênero da criança, considerando que o pai realizou menos
comportamentos de estimulação ao risco que incluem contato físico com as meninas. Diante dos resultados, reconhecese a necessidade de mais estudos na área, bem como de avaliação dos possíveis impactos dessas diferenças de
envolvimento na brincadeira nos comportamentos internalizantes e externalizantes da criança.

COMUNICAÇÃO ORAL 37 – ADOLESCENTES
8984336 - VIVÊNCIAS DA GUARDA COMPARTILHADA: A IMPORTÂNCIA DAS ADOLESCENTES COMO PROTAGONISTA
DA PESQUISA
Camila Almeida Kostulski (UFSM), Dorian Mônica Arpini (UFSM)
Este estudo é um recorte de uma pesquisa de Mestrado, intitulada “Guarda compartilhada: os significados de filhas
adolescentes”, vinculada ao Programa de Pós-graduação em Psicologia da UFSM. Essa pesquisa foi de abordagem
qualitativa e caráter exploratório a partir de um estudo de casos múltiplos. Participaram do estudo três adolescentes e
suas famílias, as quais foram incluídas por terem sido clientes do Núcleo de Assistência Judiciária, local onde a pesquisa
foi realizada; sendo este um órgão vinculado a universidade mencionada. Como instrumento de coleta de dados utilizouse a análise documental nos prontuários dos clientes da instituição referida, o preenchimento de um formulário com os
pais e com as adolescentes e uma entrevista semidirigida feita com as adolescentes. A análise dos dados foi realizada
segundo a técnica de análise de conteúdo. Buscou-se nesse trabalho evidenciar a importância da participação de
adolescentes como protagonistas da pesquisa. Nesse sentido, os principais resultados destacam que as adolescentes
puderam relatar sobre as vivências de guarda compartilhada a partir do seu entendimento sobre a temática e de como
elas vivenciam essa modalidade de guarda sem considerar a interferência ou a percepção dos pais no momento da
entrevista. Como também, que as adolescentes puderam exemplificar essas vivências em situações cotidianas narradas
por elas, como as festas de Natal e de final de ano, aniversários, situações envolvendo atividades escolares e de lazer.
Isso torna-se importante na medida que os pressupostos da guarda compartilhada buscam contemplar o superior
interesse dos filhos, considerando algumas adaptações de acordo com a sua fase de desenvolvimento. Como
considerações finais, destaca-se a importância de se pensar a guarda compartilhada como uma vivência singular de cada
contexto familiar e, nesse sentido, as adolescentes tem um papel primordial, uma vez que as famílias devem se organizar
de forma a atender as necessidades dos filhos. Salienta-se, ainda, que de forma geral, os estudos nacionais vêm
abordando a guarda compartilhada geralmente na perspectiva de adultos e não dos filhos, em especial dos filhos
adolescentes. Destaca-se ainda a condição dos adolescentes de expressarem seus pontos de vista, suas opiniões e assim
auxiliar na compreensão do tema, ampliando o olhar sobre o mesmo.
4544455 - CAMINHOS DA CRIMINALIDADE NAS TRAJETÓRIAS DE VIDA DE ADOLESCENTES: O PROTAGONISMO NAS
DECISÕES INFRACIONAIS
Alane Ribeiro Leite (UFBA)
O presente trabalho resgata as trajetórias de criminalidade de adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa
de Internação (MSEI), analisando as escolhas e motivações que os levaram a seguir este caminho. As decisões feitas
neste contexto e o protagonismo do jovem nessas decisões é o foco do atual projeto. O indivíduo, estando em
determinada posição, pode encontrar diversos caminhos à sua frente, podendo este ser congruente ou não com sua
história anterior; a compreensão destes caminhos permite o aumento da reflexividade e consciência do indivíduo sobre
seu próprio destino, possibilitando que ele seja mais ativo na construção de seu plano de vida. A literatura sobre o tema
das MSEIs é carente de estudos nos quais os adolescentes atuem de forma participativa na construção dos dados. Assim,
o objetivo geral é analisar em que medida os jovens protagonizam as decisões de sua trajetória infracional. Nesse estudo
de casos múltiplos, os participantes são dois adolescentes do sexo masculino, que cumprem MSEI em uma CASE de
Salvador. Foram realizadas entrevistas narrativas com uma questão disparadora relacionado ao objetivo geral. A
entrevista foi gravada em áudio, sob autorização dos participantes. Os dados da narrativa foram transcritos, organizados
e apresentados, em novos encontros, aos adolescentes e, juntos, adolescente e pesquisador, validaram as rupturas e
os processos de transição da trajetória infracional em questão. Os resultados foram analisados à luz da Psicologia
Cultural, observou-se que, em termos de protagonismo, os adolescentes enfatizam as experiências individuais, em
detrimento das influências externas e sociais. Todavia, ao analisar às trajetórias, verificou-se a importância dos aspectos
macrossociais para a inserção e continuidade na trajetória infracional, bem como para o desenvolvimento da
reflexidade, pontos que são ambivalentes nas narrativas. Nos casos estudados, os caminhos congruentes conduzem a
continuidade na trajetória infracional, sobretudo em razão do acesso aos bens de consumo e reconhecimento social.
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4944992 - PORTAS ABERTAS PARA PENSAR SOBRE DIFERENTES CAMINHOS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
Renata dos Santos da Costa (UFSM), Jana Gonçalves Zappe (UFSM),
Anniara Lúcia Dornelles de Lima (UFSM), Sara Peres Dornelles Almeida (UFSM)
Este trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvida pelo grupo Rede de estudos sobre Desenvolvimento na
Infância e na Juventude (REDIJUV), através do projeto de extensão "Oficinas de Intervenção Psicossocial com
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa", realizado em uma escola localizada em uma unidade de
internação no interior do Rio Grande do Sul. A proposta consistiu na materialização de três portas, confeccionadas com
papel pardo, onde ao abrir a porta se encontrava um cartaz com palavras e imagens, que representavam três caminhos
descritos por conceitos socialmente aceitos ou não. A primeira porta possuía as palavras escola, médico, drogas, raiva,
fome e uma imagem do CREAS; a segunda, as palavras amor, ódio, arma, imagem de grafite, teatro e sede; a terceira,
as palavras lar, comida, imagem de uma cantora de rap, violência, medo e solidão. Ao abrir a porta os adolescentes
puderam tirar até duas palavras/imagens e também acrescentar as que não estavam disponíveis, mas que julgavam
necessário pertencer àquele caminho, a exemplo disso, foram incluídas as palavras liberdade, respeito e humildade.
Participaram da atividade 9 adolescentes. Inicialmente, foi discutido sobre as portas que foram abertas por eles, na vida
real, bem como a que caminhos essas portas os conduziram, o que possibilitou uma discussão sobre escolhas, opções
disponíveis (ou inacessíveis) e experiências relacionadas ao envolvimento em atos infracionais. No segundo momento,
os adolescentes se dividiram em três grupos e foram convidados a abrir as portas que estavam dispostas uma ao lado
da outra, e pensar sobre aquele caminho que nela era proposto. Cada trio teve direito a escolher uma das portas e
através de uma discussão de grupo pensaram sobre se gostariam de entrar naquela porta que foi aberta, e vivenciar o
caminho descrito. Pensaram também em quais palavras ou imagens tirariam ou acrescentariam naquele caminho, além
de conseguir refletir sobre a dicotomia de alguns conceitos. Ao final da atividade, foi possível perceber a mobilização
dos adolescentes frente aos desejos e objetivos que gostariam de vivenciar, assim como a forma com que lidam com os
problemas que inevitavelmente surgem em qualquer caminho. Além disso, puderam falar e expressar algumas de suas
experiências, como a falta de acesso às políticas públicas e à cultura, fazendo levantar questionamentos acerca dos
lugares que são direito de todos mas que não são acessados por muitos, especialmente no caso de adolescentes que
vivem em contextos de vulnerabilidade e exclusão social.
3193977- OFICINAS DE PSICOLOGIA EM UMA ESCOLA ABERTA: REFLETINDO SOBRE PROJETOS DE VIDA COM
ADOLESCENTES
Amanda Flores Padilha (UFSM), Joana Missio (UFSM), Camila Almeida Kostulski (UFSM),
Dorian Mônica Arpini (UFSM), Natália Ferreira Schreiner (UFSM)
O presente trabalho é um relato de experiência a partir de um Projeto de Extensão, vinculado ao departamento de
Psicologia da UFSM (UFSM), intitulado “Atuando no enfrentamento de situações de violência em contextos sociais
críticos: Experiência em uma escola aberta’’”. O objetivo é relatar a experiência de oficinas realizadas pelas
extensionistas em uma Escola Aberta, com adolescentes que por vezes, se encontram em situação de risco e exclusão
social. O projeto desenvolve oficinas quinzenais na escola, com grupos de crianças e adolescentes. O intuito das oficinas
é oportunizar espaços de escuta, reflexão e o desenvolvimento das potencialidades dos alunos. Nesse sentido, a fim
compartilhar essa experiência, será relatada uma das oficinas que foi nomeada “Meu caderno das profissões”, que teve
como proposta construir um bloco com alguns questionamentos sobre os desejos dos adolescentes quando criança e
também quanto ao futuro. Indagações como: “Quando eu era criança eu pensava que quando eu crescesse eu seria...”;
“Hoje em dia, eu penso que minha profissão será...”; “O que me levou a escolher essa profissão foi...”; “Para atuar nessa
profissão eu preciso...”, entre outras. A proposta buscou desafiar os adolescentes a pensar novas perspectivas e
possibilidades a partir da escrita ou do desenho. Durante a atividade, os adolescentes conseguiram fazer reflexões
importantes, no sentido de ampliar as possibilidades para pensar seus projetos de vida, possibilitando encontrar
alternativas, diferentes das vivenciadas até o momento. Portanto, de acordo com a proposta das oficinas, evidencia-se
relevante oferecer esses espaços para os alunos da escola, considerando que estes se encontram frequentemente
diante de situações de risco, exclusão e vulnerabilidade social. Sendo assim, as oficinas possibilitam que os alunos
ressignifiquem suas experiências, ampliando também as possibilidades de inclusão social, inspirando-os com relação
aos projetos de vida e atividade laboral.
2359154 - A TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL ENTRE MÃES E FILHAS ADOLESCENTES DOS CUIDADOS COM OS BEBÊS
Cândida Prates Dantas (UFSM), Gabriela Clerici Christofari (UFSM), Dorian Mônica Arpini (UFSM)
A adolescência é considerada um período do desenvolvimento, marcado pela transição entre a infância e a fase adulta
e por inúmeras mudanças em diversos âmbitos, exigindo, uma capacidade de adaptação do sujeito a sua nova condição.
Da mesma maneira, a maternidade implica muitas transformações na vida da mulher, sendo que, quando ocorre na
adolescência, torna-se uma experiência ainda mais complexa. Nesse sentido, contar com uma rede de apoio que auxilie
a mãe adolescente nos cuidados com o bebê faz-se muito importante. O objetivo do presente trabalho é compreender

293

de que maneira articula-se essa rede de apoio e como ocorre a transmissão intergeracional do cuidado. Tendo como
referência o método qualitativo, realizou-se entrevistas semiestruturadas com quatro mães adolescentes, cujas idades
variaram de 14 à 19 anos, com filhos de um ano ou mais. Dessa forma, a partir da experiência das participantes, foi
possível perceber que todas contavam com uma rede de apoio bastante sólida. Especialmente no começo da vida dos
bebês - netos, as mães das adolescentes desempenharam um papel essencial, que envolvia tanto os cuidados
propriamente ditos com o bebê, quanto à transmissão de ensinamentos às filhas. Esses ensinamentos transmitidos de
mãe para filha podem ter facilitado esse processo complexo para a adolescente e amenizado os seus sentimentos de
insegurança e falta de experiência. Nesse sentido, podem, até mesmo, ter contribuído para o desenvolvimento do
vínculo mãe-bebê e da identificação das necessidades do filho. Ademais, ressalta-se a experiência de duas participantes
que, antes de se tornarem mães, haviam cuidado de seus irmãos menores, o que também pode ser uma forma de
transmissão de cuidados, ao mesmo tempo em que pode consistir em uma maneira de preparar a menina para a
maternidade. A partir dessas questões, pode-se problematizar os papéis de gênero, que encontram-se intrínsecos, uma
vez que as responsabilidades e o cuidado com os filhos ainda estão muito centralizados na mulher. Tendo isso em vista,
ressalta-se a importância do estabelecimento de uma rede de apoio, que possa ajudar a adolescente a enfrentar a
maternidade nesse período do ciclo da vida, o qual é considerado complexo diante das mudanças que exige. Além disso,
considera-se importante salientar que não houve uma terceirização dos cuidados do bebê, de maneira que a
transmissão de conhecimentos de mãe para filha constituiu-se como extremamente importante para elas. Estas, ao
aprender com a experiência materna, puderam continuar desenvolvendo elas mesmas os cuidados com os filhos.
1937995 - O FENÔMENO DO TRABALHO INFANTOJUVENIL NA CIDADE DE MIRACEMA
Raimara Pereira Lourenço Duarte (UFT), Ana Cristina Serafim da Silva (UFT)
O trabalho Infantojuvenil esteve presente em vários momentos da história brasileira, é complexo e de várias facetas.
Por trabalho infantojuvenil entende-se as atividades econômicas e/ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro,
remuneradas ou não, realizadas por crianças e/ou adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, ressalvada a
condição de aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos, independentemente da sua condição ocupacional. O fato do
trabalho infantojuvenil se fazer em vista da própria necessidade de sobrevivência, contribui para a inserção em
atividades precarizadas, de pouca valorização social, cujas consequências os deixam à margem dos direitos básicos de
cidadania, além de trazer implicações no processo de desenvolvimento do sujeito. A pesquisa objetivou identificar as
características do trabalho infantojuvenil na cidade de Miracema do Tocantins, de forma a identificar as atividades de
trabalho e os setores produtivos que empregam crianças e adolescentes. Participaram da pesquisa 40 atores sociais que
fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos – SGD. Optou-se por uma abordagem quali- quanti, utilizando um
questionário para coleta de dados. Para análise dos dados utilizou-se o SPSS e o Iramuteq. As Secretarias de Assistência
Social dos municípios devem inserir crianças e adolescentes em dispositivos que visem a retirada destes da situação de
trabalho infatojuvenil, enquanto que toda a sociedade civil e Concelhos Tutelares são responsáveis pelo controle social,
sendo atribuições do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) assistência social e vigilância social com foco na
proteção à Família, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) acompanhamento a famílias
e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direito. A partir da análise identificou-se que a maioria das
instituições não apresenta dados sobre o trabalho infantojuvenil, no entanto, todos os atores sociais entrevistados já
viram ou tem conhecimento de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Esse é um dado que chama atenção,
pois as instituições não recebem denúncia e nem apresentam dados, mas se confirma a presença de crianças e
adolescentes trabalhando. As atividades desenvolvidas são como feirantes, oficinas, lava-jato, limpeza de lote, vendedor
de picolé, vendedores de produtos alimentícios em bares, ruas e festas. Outro dado encontrado é que a maioria dos
atores sociais afirma que a instituição em que atuam não desenvolve ações específicas relacionadas ao trabalho
infantojuvenil. Aliado a isso, a maioria dos atores sociais também informam que o trabalho infantojuvenil é bom,
contanto que não interfira nos estudos dos sujeitos.

COMUNICAÇÃO ORAL 38 – REDE DE PROTEÇÃO E INTERVENÇÕES
2414651 - A CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E A REDE DE PROTEÇÃO
Ana Cristina Serafim da Silva (UFT)
O objetivo deste artigo é analisar a concepção de infância e adolescência para os atores sociais da Rede de proteção
dos direitos das crianças e dos adolescentes. Adota-se a teoria histórico-cultural de Vygotski, cujo desenvolvimento não
é pensado de forma linear, nem se detém naquilo que já foi atingido, mas é visto como um todo que se processa numa
dimensão social.Trata-se de entender a infância e a adolescência como uma construção social e romper com o modelo
de desenvolvimento da Psicologia tradicional, impelido por um modelo de racionalização adulta permanentemente
definida. Para chegar ao patamar de proteção integral, a infância brasileira passou por fases diversas, e a proteção
integral representou uma ruptura radical com as concepções construídas historicamente baseadas na doutrina da

294

situação irregular. Foi a partir da perspectiva teórica dos Direitos Humanos, baseada na dignidade humana, e também
da Teoria da Proteção Integral do direito da criança e do adolescente, que foi elaborado o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/1990), garantindo os direitos das crianças e dos adolescentes, considerando a especificidade do
sujeito. Participaram dessa pesquisa 10 atores sociais que fazem parte do Sistema de Garantias de Direito. Optou-se por
uma abordagem qualitativa, utilizando-se da entrevista semiestruturada para coleta de dados. Para análise dos dados,
utilizou-se a Análise de Conteúdo de Bardin. A partir da análise dos dados, pode-se observar que o conceito de infância
e adolescência está arraigado a uma concepção naturalizante e de desenvolvimento por etapas, o meio em que o sujeito
vive não é visto como fator importante para o desenvolvimento, desta forma, esses sujeitos são tratados de maneira
homogênea, desconsiderando-se suas particularidades. Considera-se que a concepção dos participantes do estudo
acerca da infância e da adolescência repercute diretamente em sua atuação. O que se percebe, pelas falas, é que a
proteção integral das crianças e dos adolescentes não tem sido garantida com prioridade absoluta, como preconizam
as legislações, pois as práticas das instituições e dos atores sociais não consideram a condição peculiar de
desenvolvimento, nem o princípio da dignidade humana.Os conceitos de infância e adolescência aparecem atrelados
ao conceito naturalizante de desenvolvimento como uma fase de maturação e turbulência, conceito difundido pelas
ciências, inclusive pela Psicologia. Tais conceitos contribuem para um imaginário cultural e social de infância e
adolescência que não permite diferenças para as especificidades de condição de desenvolvimento, levando a práticas
homogêneas de tratamento e controle da infância e a adolescência.
1999745 - PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ESCOLA NA REDE OU ESCOLA E REDE?
Mírian Carvalho Lopes (UFT), Ana Cristina Serafim da Silva (UFT)
A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma das formas de violência que é caracterizada não só pelo uso da
sexualidade de forma a violar os seus direitos sexuais e sua intimidade, mas também viola os direitos Humanos
enfatizando o Direito de Proteção a Liberdade, ao Respeito e a Dignidade Infantil. Objetivou-se nesse processo de
investigação sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes nas escolas, identificar as características desse
fenômeno em uma cidade da região Central do Tocantins; Caracterizar os encaminhamentos e a atuação das escolas
públicas no contexto da violência sexual contra crianças e adolescentes; Caracterizar o suporte organizacional das
escolas públicas para viabilizar a promoção dos direitos da criança e do adolescente com relação violência sexual.
Buscou-se na bibliografia o resgate da história da infância e da adolescência desde seus primórdios no mundo e no
Brasil, bem como o conceito de Violência sexual e o conceito de Rede de proteção, para assim investigar como se dá a
atuação das escolas na Rede. Para coleta de dados utilizou-se um questionário contendo 30 questões a respeito do tema
e foi aplicado junto aos atores das instituições com questões relacionadas à atuação dessas instituições no que se refere
à violência sexual, dados sobre os índices, as denúncias, quais os procedimentos realizados, o suporte disponibilizado
para as vítimas de violência sexual. Para análise dos dados utilizou-se o Iramutec e também o SPSS. A partir dos dados,
identificamos que a maioria dos profissionais entrevistados não identificam sua instituição como parte da Rede de
proteção dos direitos da criança e do adolescente, há um desconhecimento da legislação que protege esses sujeitos.
Vários órgãos são identificados como responsável por receber e acompanhar casos de violência sexual, no entanto não
há uma atuação em rede na cidade. As escolas não possuem procedimentos específicos de notificação em casos de
violência sexual contra crianças e adolescentes. E de acordo com os documentos legais, O professor e demais
profissionais da educação têm a responsabilidade de comunicar ao órgão competente qualquer caso suspeito de
violência ou maus-tratos. O papel da escola na garantia de direitos das crianças e adolescentes é importante, porém se
atuar sozinha sua cobertura é limitada. A partir dos dados da pesquisa vê-se a necessidade de levar informações à
comunidade.
1399616 - A IMPORTÂNCIA DO APOIO PSICOLÓGICO AOS PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA NO ATENDIMENTO DE UMA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL.
Milena Aragão (ESTÁCIO-Sergipe), Sávio Chardson Xavier Bruno (ESTÁCIO-SERGIPE)
O Conselho Tutelar foi criado concomitante ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) como um Órgão
responsável por zelar pelos direitos deste público, formado por membros eleitos pela comunidade e devendo ser
acionado quando houver situações de violência contra a infância e juventude. Cabe ao conselheiro tutelar escutar,
compreender, discernir, orientar, aconselhar e oferecer o encaminhamento necessário, sendo de suma importância a
preparação teórica, prática e emocional para a condução apropriada do caso. Desta forma, no intuito de oportunizar
reflexões sobre a formação adequada deste profissional, o presente texto parte do relato de experiência de um
conselheiro tutelar para refletir sobre a importância do apoio emocional, sendo este realizado por um profissional da
psicologia. Trata-se do atendimento de uma menina de seis anos, residente em uma cidade do Estado de Sergipe, cujo
pai foi denunciado por maus tratos. Durante a investigação da denúncia, observou-se que a menina apresentava
hematomas nas costas, barriga e mãos, bem como relatava dores de cabeça. Após análise profunda do caso, foi
percebida a necessidade do acolhimento da criança no abrigo da cidade. Como esta encontrava-se em horário escolar,
os conselheiros tutelares dirigiram-se até a instituição de ensino para efetuar o cumprimento da medida protetiva.
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Neste momento, tanto a diretora da escola, quanto a equipe do conselho tutelar demonstraram forte emoção,
chorando bastante, assim como a criança que estava sendo levada. No cumprimento das atribuições legais, o
conselheiro tutelar atua diretamente com pessoas em situações extremas de crises e dificuldades, histórias de vida
complexas. Não é incomum relato de dor e sofrimento da equipe ao deparar-se com situações como esta, sem, contudo,
haver um suporte que os ajude a manejar suas emoções e, por conseguinte, a do outro. Partindo do princípio de que a
saúde emocional é caracterizada pela capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamento que
influenciam nossas atividades cotidianas, quando um profissional é preparado emocionalmente para lidar com
situações de forte carga emocional, este torna-se capaz de aprimorar sua atuação frente as situações vivenciadas,
colaborando para um melhor acolhimento do público atendido. Assim, é preciso que seja disponibilizado um espaço
para que este profissional elabore seus sentimentos e crenças sobre os aspectos subjetivos que envolvem o processo
da violência, devendo ser parte importante da formação de quem trabalha com esta realidade, sob pena de converterse em prejuízos para si e para os sujeitos sob sua responsabilidade.
1979973 - PRÉ-NATAL PSICOSSOCIAL: INTERVENÇÃO COM GESTANTES NO CONTEXTO DO SUS
Carolina Prietto Ferrazza (UFCSPA), Gabrielli Pohlmann Rocha (UFCSPA),
Luciana Suárez Grzybowski (UFCSPA)
A gestação é um período na vida da mulher que requer atenção especial, visto que envolve alterações, associada por
muitos autores a uma pequena crise, as quais influenciam diretamente na saúde mental da mãe, do bebê e do sistema
familiar. Tais transformações demandam uma adequada assistência pré-natal, que considere a integralidade como
princípio norteador. Nesse sentido, pesquisas evidenciam que o pré-natal, muitas vezes, é a única oportunidade de
algumas mulheres receberem assistência médica, sendo um exercício de prevenção e promoção de saúde. Assim,
ampliar o foco de atenção aos aspectos psicossociais e familiares no pré-natal é uma necessidade que vai ao encontro
de políticas nacionais de humanização e qualificação da assistência gestacional, visando o desenvolvimento saudável da
dupla mãe-bebê. Pensando nestes aspectos, o objetivo desta ação é realizar uma intervenção psicossocial com
gestantes em diferentes momentos do ciclo gravídico-puerperal no contexto do pré-natal na saúde pública, abarcando
questões emocionais, sociais, familiares e contextuais envolvidas neste período. A intervenção desenvolve-se na
modalidade grupal, com caráter interativo e participativo, frequência semanal, envolvendo seis oficinas temáticas. As
gestantes participantes são selecionadas através do método de conveniência, de acordo com a disponibilidade de
horário e interesse, referenciadas nas Unidades de Saúde (US) e Estratégias de Saúde da Família (ESF) do território que
contempla o Distrito Docente Assistencial da UFCSPA. Não são incluídas na intervenção as gestantes que, na data de
início das oficinas, estavam no final do terceiro trimestre de gravidez. Como forma de avaliação da eficácia e dos
benefícios da intervenção, são utilizados testes e questionários de satisfação. Em seu quarto ano de execução, já foram
realizados um total de nove grupos no território, sendo quatro de forma completa e cinco em formato reduzido,
abrangendo um total de onze US/ESF, e atingindo um público-alvo aproximado de 60 mulheres. Percebe-se que o
projeto possibilita um espaço de escuta e troca de aspectos psicossociais e familiares, avaliados positivamente pelas
gestantes, a partir de relatos de melhor aceitação da gestação, melhoria das queixas fisiológicas e compreensão
ampliada acerca do período vivido. Estima-se realizar ajustes operacionais a fim de que mais gestantes possam se
beneficiar da ação e trabalhar com educação continuada de trabalhadores da saúde, visando a efetivação e ampliação
de um pré-natal integral no território.
1147692 - O LUGAR DE CADA CRIANÇA: UMA SITUAÇÃO COTIDIANA VIVENCIADA EM UM CAPSI
Carolina Schmitt Colomé (UFSM), Mikaela Aline Bade München (UFSM),
Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
Este relato problematiza as tensões entre o desenvolvimento de um trabalho coletivo e a escuta das singularidades de
cada participante na condução de trabalhos em grupo. Apresenta-se o relato de uma experiência de estágio específico
em Psicologia realizado em um Centro de Atenção Psicossocial da Infância e Adolescência (CAPSi). A experiência foi
vivenciada com Sérgio (nome fictício), de quatro anos de idade, durante sessões de trabalho em grupo com crianças de
quatro a sete anos. Sérgio foi diagnosticado como autista e em seu primeiro dia no serviço não quis realizar as atividades
propostas durante o trabalho em grupo. Ao final do dia, Sérgio se desorganizou seriamente por não querer calçar seus
tênis. A situação repetiu-se nos encontros seguintes, nos quais os técnicos responsáveis e sua mãe revezavam-se em
diversas tentativas frustradas de convencer o menino a calçar seu sapato. Conversavam com ele, explicavam-lhe e
inclusive o chantageavam, sugerindo dar-lhe chocolates se concordasse em calçar os tênis sem chorar ou gritar. Formouse assim, uma certa “competição” entre os técnicos, composta por uma alternância de intervenções, para ver “quem
conseguia resolver o problema de Sérgio”. Certo dia, a estagiária de psicologia considerou que era necessário
compreender o que calçar os tênis estava significando para Sérgio, de maneira a causar-lhe tamanho desconforto.
Assim, pediu para ficar sozinha com o garoto e, sem tocar no assunto dos tênis, envolveu-o em uma brincadeira. Fezlhe cócegas e utilizou-se de recursos lúdicos e musicais. Como parte do contexto da brincadeira que se desenvolvia
entre a estagiária e Sérgio, o mesmo calçou os tênis tranquilamente, saindo da sala e indo ao encontro de sua mãe ao
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término do horário do grupo. A equipe não acreditou que tivesse sido “tão fácil”. Questiona-se: o que significava para
Sérgio calçar os tênis? Ainda que não se tenha uma resposta exata, percebe-se que, no momento em que se decidiu
olhar para o garoto como um sujeito singular, oferecendo-lhe uma atenção individualizada, foi possível escutar sua
demanda por ocupar o lugar narcísico de “sua majestade, o bebê”, o que não havia sido possível durante a condução
do trabalho em grupo, quando calçar o tênis significava um “problema a ser solucionado”. A partir disso, considera-se
que os profissionais que atuam em serviços como os CAPSi necessitam desenvolver uma capacidade de alternar entre
os investimentos no trabalho coletivo, seguindo a recomendação de preferência ao atendimento grupal, e os
investimentos mais singulares que cada criança demanda.
4628799 – O PAPEL DA REDE DE APOIO MATERNA NO USO DE TECNOLOGIAS POR BEBÊS
Laura Canani da Rosa (UFRGS), Bruna Gabriella Pedrotti (UFRGS), Manoela Yustas Mallmann (UFRGS),
Elisa Cardoso Azevedo (ufrgs), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
Atualmente, muitas mães utilizam tecnologias, como smartphones e tablets (telas), como um recurso para distrair seus
bebês e poder realizar atividades de rotina. Entretanto, pode-se pensar na rede de apoio como uma alternativa ao
oferecimento de telas aos bebês. Tendo isso em vista, o presente estudo teve como objetivo compreender como se
constituem as redes de apoio das mães que utilizam tecnologias na rotina com seus bebês e das que não o fazem. Ainda,
pretende-se identificar as diferenças e semelhanças entre essas redes de apoio e compreender suas possíveis influências
no acesso dos bebês às telas. Trata-se de um estudo qualitativo de caráter exploratório. Participaram deste estudo 15
mães de bebês de até 24 meses. Destas, 8 participaram de uma entrevista individual e 7 foram divididas em dois grupos
focais. A partir de análise temática, identificaram-se 3 temas: “o papel do pai”, “os avós como principal rede de apoio”
e “as telas como babás”. O papel do pai nos cuidados do bebê mostrou-se relacionado ao oferecimento ou não de telas.
Observou-se que as mães que não ofereciam telas aos seus filhos descreveram os pais dos bebês como mais envolvidos
nos cuidados e na interação com eles, além de pensarem de forma semelhante quanto ao uso de telas pelos filhos. Já
as mães que ofereciam telas aos seus bebês relataram que os pais de seus filhos se envolviam de forma menos ativa ao
cuidar do bebê, optando por distraí-lo com as telas. Além disso, os avós, junto ao pai, representaram a principal rede
de apoio para a maioria das mães, tanto das que ofereciam telas aos bebês, quanto das que não ofereciam. As telas se
mostraram como um componente importante da rede de apoio no cuidado dos bebês. Estas eram utilizadas como
“babás” em momentos de necessidade das mães e reconhecidas como um recurso válido pelas mães que não ofereciam
as tecnologias aos seus bebês. Aliás, os avós também faziam uso desse recurso e foram associados à principal fonte de
exposição dos bebês às telas, mesmo nos casos em que as mães não ofereciam telas aos seus filhos. Portanto, apesar
de a rede de apoio ser comumente associada a uma alternativa ao uso de telas, esta se configura como outra fonte de
acesso às tecnologias pelos bebês.
7796188 - APOIO PSICOLÓGICO NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR VIVENCIADA POR CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Catarina Gordiano Paes Henriques (UFES), Edinete Maria Rosa (UFES)
Por meio de entrevistas narrativas com roteiro semiestruturado, esta pesquisa vai conhecer histórias de vida de pessoas
que vivenciaram violência emocional intrafamiliar. Objetiva-se identificar os atos de violência emocional e as suas
repercussões, bem como verificar as estratégias de enfrentamento e a presença de rede de apoio na vida das pessoas
que sofreram violência emocional familiar na infância/adolescência ou que praticaram este tipo de violência contra
alguma criança ou adolescente da família. Doze pessoas foram entrevistadas e os dados das entrevistas foram
sistematizados segundo o método fenomenológico, quando foram reorganizados em narrativas que buscaram as
particularidades e os pontos partilhados das experiências. A pesquisa encontra-se em andamento e faz parte de um
projeto de tese de doutorado. Os resultados apontam os familiares, sobretudo a mãe e, em seguida o pai, como
principais agentes das vivências de violência emocional, que compreendem humilhação, agressões verbais, abandono,
homofobia, gordofobia, alienação parental, comumente combinadas a outros tipos de violência, como física e/ou
sexual. A maioria dos participantes não teve rede de apoio à época dos fatos, mas considerou que suportes de amigos,
família e profissional teriam sido importantes na superação das consequências da violência. O acompanhamento
psicológico não foi cogitado pelas famílias e as escolas não se posicionaram quanto aos episódios de violência sofridos
pelos alunos. Os participantes que tiveram acompanhamento psicológico particular, posteriormente e por iniciativa
própria, apontaram melhora no enfrentamento das repercussões da violência. Alguns participantes eram impedidos
pelos agressores de procurar assistência social, autoridades policiais ou serviços médicos para denunciarem as
violências e cuidarem das marcas visíveis das agressões físicas, que eram tratadas em casa. Por outro lado, parte dos
voluntários não expuseram as violências por vergonha ou por considerar alguns desses atos como educação parental.
Apenas 1 participante foi encaminhado a órgão de proteção a crianças e adolescentes após procurar às escondidas
atendimento médico por queimadura de ferro. O apoio psicológico se mostrou importante ferramenta no
enfrentamento da violência pelos participantes, pelo que aponta-se para a importância da escola frente ao fenômeno
da violência, no sentido de estabelecer estratégias de identificação da violência e de comunicação aos órgãos
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competentes para que um número maior de crianças e adolescentes sejam assistidos pelas políticas públicas de
proteção.

COMUNICAÇÃO ORAL 39 – INFORMAÇÕES E RECURSOS
6937373 - ENTRE A ORIENTAÇÃO, AVALIAÇÃO E A ESCUTA: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS SOBRE A SAÚDE DO BEBÊ
DO PORTAL DA ATENÇÃO BÁSICA
Georgius Cardoso Esswein (UFRGS), Adriana De Paula Dias (UFRGS),
Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS)
A Atenção Básica é a principal porta de entrada ao SUS, e atualmente, no contexto da saúde da criança, uma de suas
principais funções é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, da gestação até os dois anos de
vida do bebê, especialmente. O presente estudo faz parte de um projeto maior, que visa identificar as ações do SUS
voltadas à saúde psíquica do bebê. O presente estudo tem como objetivo analisar os documentos publicados pelo Portal
da Atenção Básica sobre as ações voltadas aos bebês de zero a dois anos de vida. Para tanto, foram selecionados 20
documentos, dentre os 213 disponíveis no mês de abril (2019), considerando os Relatórios, Protocolos, Livros, Cartilhas
guias e manuais, Folders e Cadernos, além da Caderneta de Saúde da Criança. O critério usado para seleção dos
documentos foi ter em seu título, sua apresentação ou sumário, substancial referência ao acompanhamento do bebê.
A análise considerou os aspectos manifestos e latentes dos materiais. A maior parte dos documentos eram voltados
para as ações dos profissionais junto aos cuidadores, envolvendo orientações sobre amamentação, aleitamento,
importância do afeto, cuidados de higiene, bem como avaliação do crescimento e desenvolvimento. Há também
referência às ações relacionadas ao acolhimento dos cuidadores referente sua saúde psíquica, em especial aos aspectos
psíquicos da maternidade em contextos sociais e culturais diversos. Observa-se que as ações dos profissionais voltadas
para a escuta dos cuidadores e sua saúde psíquica é valorizada, em contraste com as ações voltadas para a escuta e
saúde psíquica do bebê, usuário do serviço. Na descrição das ações, o bebê é predominantemente retratado por
intermédio do relato de seus cuidadores ou por medidas ou critérios de avaliação de saúde, crescimento e
desenvolvimento. Quanto aos cuidadores, observamos, por um lado, uma tentativa de contemplar as particularidades
étnicas, culturais, socioeconômicas das diferentes configurações familiares, mas, por outro, constatamos que os
documentos tendem por vezes a privilegiar a mãe como cuidadora principal, assim como a participação do pai,
aproximando-se de um modelo tradicional de família. Os resultados deste estudo documental nos fazem pensar na
importância de seguirmos avançando na implementação das políticas de atenção voltadas para o bebê, e que tenham
a escuta do bebê como um elemento central, contemplando também a diversidade cultural e social do contexto em que
vivem.
4596170 - METODOLOGIA DE FORMAÇÃO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE INDICADORES DE
RISCO DE DESENVOLVIMENTO
Georgius Cardoso Esswein (UFRGS), Aline Facchin Rovaris (CAPS II Novos tempos),
Gabrielli Pohlmann Rocha (UFCSPA), Daniela Centenaro Levandowski (UFCSPA)
No Brasil, a Atenção Básica é reconhecida como a “porta de entrada” para a atenção à saúde. Neste contexto, o Agente
Comunitário de Saúde (ACS) é um profissional em uma posição privilegiada, que inter-relaciona o saber técnico da área
da saúde com os saberes e práticas das comunidades. Um dos seus principais eixos de trabalho é a saúde da criança.
Atualmente, uma ampla discussão vem sendo fomentada sobre a atenção ao desenvolvimento psíquico dos bebês no
campo da saúde. No entanto, para essa atuação, é necessário aprimorar a formação dos profissionais. O objetivo deste
estudo é apresentar uma experiência de formação com ACS sobre desenvolvimento infantil e indicadores de risco para
crianças de 0 a 18 meses. Para a formação foram construídos ou adaptados diversos materiais. Os dados foram
registrados em diários de campo. Ainda, foram realizados três grupos focais, em etapas distintas do processo formativo,
para a avaliação do mesmo. Ao total, participaram da atividade 13 ACS atuantes na região Norte/Eixo Baltazar de Porto
Alegre. A formação foi dividida em dois módulos: Teórico (MT) e Prático (MP). O MT (composto por sete encontros de
3 horas de duração) objetivou introduzir os profissionais em uma discussão sobre a complexidade do desenvolvimento
infantil e apresentar o IRDI (instrumento que avalia indicadores de risco para o desenvolvimento infantil). Nessa etapa
foram utilizados textos, aulas expositivas, dinâmicas de grupo, e exercício de observação, com base em vídeos. Já o MP
objetivou auxiliar os profissionais na incorporação dos conhecimentos trabalhados no MT em sua prática cotidiana. Para
tal, organizou-se três atividades: Visitas de Observação Acompanhadas, isto é, visitas domiciliares dos ACS
acompanhadas por um dos ministrantes da formação; Visitas de Observação Não Acompanhadas, com a mesma
proposta, porém, sem a presença do ministrante; e Supervisão, em que os ACS, junto a um ministrante, refletiam sobre
as visitas e o processo de identificação dos indicadores de risco contidos no IRDI. A análise qualitativa das falas dos
participantes indicou que, apesar da complexidade da utilização do IRDI, a metodologia empregada na formação, de
abordagem teórico-prática, foi percebida como facilitadora do processo. A principal repercussão da formação, na visão
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dos ACS, consistiu em uma mudança de olhar sobre a infância, na direção de uma integralidade. Duas experiências
específicas, de dois ACS, também ajudam a refletir sobre alguns alcances e limites técnicos e éticos da utilização de
instrumentos de avaliação do desenvolvimento psíquico em bebês.
5534186 - FONTES DE INFORMAÇÃO/AJUDA PARA LIDAR COM O BEBÊ: UM ESTUDO LONGITUDINAL
Laísy de Lima Nunes (UNIR), Gabriela Marcolino Alves Machado (UFPB),
Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
As práticas parentais são influenciadas, direta ou indiretamente, por vários fatores, tais como níveis socioeconômico e
instrucional, concepções e conhecimento parental sobre desenvolvimento infantil. Entender a compreensão parental
sobre o desenvolvimento dos filhos remete à necessidade de identificar as fontes de informação/ajuda às quais os pais
recorrem para lidar com o bebê e que os orientam no exercício da parentalidade. Diante disso, a presente pesquisa
objetivou conhecer as fontes de informação/ajuda buscadas por pais para lidarem com os bebês no primeiro ano de
vida. Vinte casais com nível instrucional a partir do ensino médio completo foram entrevistados quando seus filhos
tinham 3, 6, 9 e 12 meses de vida. Familiares e/ou amigos foram os mais citados, exceto na primeira etapa, quando
houve mais relatos sobre buscas online. Entre os familiares, a avó materna do bebê foi a principal fonte buscada. A
internet foi a segunda fonte, nessa categoria foram inclusos sites, blogs, aplicativos e grupos de WhatsApp. Aos 6, 9 e
12 meses de vida do bebê, as mães acessaram assuntos relativos à parentalidade com maior frequência do que foi
referido pelos pais, corroborando dados da literatura. A ajuda profissional foi indicada como terceira fonte de
informação/ajuda. O principal profissional procurado foi o médico pediatra, em seguida médicos conhecidos da família.
Os participantes também relataram que quando precisam de informação/ajuda recorrem ao cônjuge. Esse tipo de
resposta foi tipicamente paterna e reflete a ideia tradicional que as mães entendem melhor seus filhos, quer por
passarem mais tempo com eles ou por buscarem outras fontes de informação mais frequentemente. Alguns
participantes afirmaram recorrer a suas experiências anteriores, seja por exercerem atividades profissionais com
crianças ou por terem outro filho, na maioria das vezes. Livros foram citados como fontes de informação por, no
máximo, três participantes em cada etapa e grupo presencial de apoio foi referido por uma mãe, nas quatro etapas. De
maneira geral, os resultados demonstram que os pais brasileiros apresentam a mesma tendência referente às fontes de
informação/ajuda buscadas pelos pais no cenário mundial. Entre as redes tradicionais de apoio, as avós maternas
continuam sendo as mais solicitadas. Profissionais de saúde e, principalmente, livros vêm perdendo espaço para redes
de apoio contemporâneas, como a internet. Conhecer essas mudanças é importante para fundamentar a elaboração de
programas e políticas públicas eficientes que busquem orientar pais sobre o desenvolvimento infantil e,
consequentemente, promover práticas parentais coerentes.
8928835 - PERCEPÇÕES PARENTAIS DAS FONTES DE INFORMAÇÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO
Gabriela Marcolino Alves Machado (UFPB), Laísy de Lima Nunes (UNIR),
Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
Pais e mães, principalmente os primíparos, necessitam de informações sobre o desenvolvimento infantil. Tais
informações são buscadas ou recebidas de diversas fontes, sejam elas tradicionais (profissionais de saúde, familiares,
amigos) ou on-line (sites, blogs, fóruns, redes sociais). Nesse contexto, destaca-se a relevância de se conhecer as
percepções parentais sobre a confiabilidade e a credibilidade das informações acerca do desenvolvimento infantil.
Diante disso, este estudo tem por objetivo identificar os pontos positivos e negativos das fontes de informações
elencados por pais e mães primíparos com bebês no primeiro ano de vida. Foi realizada uma pesquisa de campo com
delineamento transversal, que teve como instrumento um questionário sociodemográfico e uma entrevista
semiestruturada, na qual, foram entrevistados 40 casais de pais de bebês com idades de 3, 6, 9 e 12 meses. Como
método de análise de dados foi utilizado a análise de conteúdo de Bardin. A partir das respostas dos participantes,
foram levantados os meios que eles utilizam para adquirir informações sobre o processo de desenvolvimento de seus
filhos. Em geral, os resultados indicaram que 96,2% dos entrevistados, buscam ou recebem informações de profissionais
de saúde, em seguida estão os sites na internet (83,7%), em terceiro lugar estão os familiares com 82,5%, seguidos dos
amigos (60%) e grupos on-line (WhatsApp e Facebook) com 45%. Dentre as fontes menos utilizadas estão os aplicativos
com 36,2%, os blogs com 30% e os livros e revistas com 18,7%, cada. Os resultados indicaram ainda que os pais e mães
elencaram que os aspectos positivos das fontes de informações utilizadas são: a aquisição de conhecimento (43,7%); o
auxílio para tirar dúvidas quando necessário (27,5%); a facilidade, praticidade de adquirir informações rapidamente
(16,2%). Em relação aos aspectos negativos quanto ao uso dessas fontes estão: a falta de confiança nas informações
(36,2%); o excesso de padronização das informações (32,5%). Diante dos resultados e da literatura, percebe-se que, em
virtude do acesso cada vez maior às fontes de informações on-line, os indivíduos estão cada vez mais envolvidos na
gestão de sua saúde e de seus parentes próximos. O uso frequente da internet com objetivo de buscar informações
sobre a saúde e cuidados com a criança é um meio para se envolver ativamente nesse processo, embora reconheça-se
a necessidade de confirmar as informações encontradas on-line com profissionais de saúde especializados. Conclui-se
que a internet parece ser usada como um suplemento aos serviços de saúde e não como uma substituição deles.
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6388965 - FILME: RECURSO MEDIACIONAL PARA PRODUZIR NARRATIVAS E POSICIONAMENTOS DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL
Renata Magalhães Naves (UnB), Fabrícia Teixeira Borges (UnB)
Dentre as diversas manifestações das artes visuais, o cinema, também conhecido como a Sétima Arte, para além de
entretenimento e cultura, também se configura como um artefato propício para reflexões acerca da vida e das relações
socioculturais que são estabelecidas. A indústria cinematográfica, cada vez mais, consegue estreitar os limites entre
realidade e ficção e, por geralmente representarem crenças, valores e comportamentos instaurados na vida
contemporânea auxiliam para a formação e desenvolvimento do humano. Assim, o cinema e mais especificamente os
filmes favorecem as experiências sensoriais concretas, e as narrativas culturais presentes e, podem ser compreendidos
como recursos mediacionais geradores de diálogos. Esses diálogos perpassam acontecimentos do filme que muitas
vezes dão sentido e significado a situações experienciadas seja na forma de ampliar a experiência ou, então conservála no sentido alienante das convenções sociais, inclusive as mais tradicionais. Este trabalho apresenta um recorte de
uma pesquisa mais ampla que tem como intuito analisar a relação entre a experiência estética e ética, objetivadas nas
narrativas de crianças e adolescentes socialmente vulneráveis que frequentam uma Organização Não Governamental.
De cunho qualitativo, o presente trabalho se constituiu a partir de oito encontros focais com crianças e adolescentes
com idades entre 10 e 14 anos, participantes de uma ONG, denominada por nós de “Casa”. Esse espaço propicia
atividades relacionadas a arte como: música, desenhos e pinturas, poesia, filmes, entre outras. Os dados apresentados
aqui foram construídos a partir da exposição de dois filmes. O primeiro “Divertida Mente” – foi apresentado com o
intuito de narrarem sobre suas próprias experiências e o segundo filme “Sing – quem canta seus males espanta”
mostrado para que os participantes pudessem discorrer sobre a identificação com os posicionamentos dos personagens.
Os encontros foram videogravados e, após, feita a transcrição para realizar a análise temática dialógica. A partir das
análises, vários temas e subtemas surgiram e, percebemos que os posicionamentos possibilitaram analisar algumas
questões de ordem moral e ética pois, ao se posicionarem os participantes admitiam, negociavam ou rejeitavam
posições conforme os significados iam sendo construídos durante a interação com o grupo. Essas interações favorecem
alterações afetivas e emocionais, os julgamentos, bem como, a forma como os participantes veem e interagem com as
situações cotidianas.
4992970 - VÍNCULOS, PROJEÇÃO E PROTAGONISMO: MINHA HISTÓRIA EM QUADRINHOS
Laura Cini Freitas (FGG), Ana Paula Correa (FGG),
Allan Henrique Gomes (UNIVILLE)
O CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, é considerado a porta de entrada para os serviços de assistência à
população, atendendo demandas de proteção básica através dos serviços prestados no local, prevenindo a ocorrência
de situações de risco através do desenvolvimento de potencialidades, destinando esforços para a população que vive
em vulnerabilidade social decorrente da pobreza, com precário acesso aos serviços públicos e/ou fragilização dos
vínculos afetivos. Tendo em vista o desenvolvimento de estratégias que promovam o fortalecimento de vínculos e
protagonismo dos sujeitos, o relato de estágio a seguir demonstra o trabalho desenvolvido junto a um grupo de
adolescentes frequentadores do CRAS Paranaguamirim, de Joinville-SC, que realizou uma revisão de suas histórias de
vida e projeção de futuro a partir de seus desejos e realidade presentes. A hipótese levantada durante a observação do
grupo foi de que os jovens apresentavam uma apatia e descrença em relação ao futuro, fato que impactava diretamente
no rendimento nas atividades propostas no grupo de convivência e na evolução escolar. O objetivo do projeto foi
produzir um plano de ação para atingimento de objetivos futuros dos adolescentes partindo de seu contexto atual,
definindo um lugar no futuro almejado e traçando os caminhos necessários para atingimento das metas individuais dos
sujeitos. As atividades foram desenvolvidas durante encontros semanais realizados na sede do CRAS Paranaguamirim,
junto a doze adolescentes entre treze e quinze anos de idade que vivenciam situações limítrofes, próximas da violação
de direitos. A metodologia consistiu em intervenções através da construção de uma linha do tempo, jogos educativos,
rodas de conversas, visitas de profissionais, utilização de recursos audiovisuais e construção de uma história em
quadrinhos. Deste modo, através do fortalecimento da crença em si mesmos e na viabilidade de projetar a própria vida,
se estimulou a autonomia e protagonismo, consequentemente fortalecendo nos jovens a resistência às fragilidades a
que estão expostos e a condição de superação de sua realidade, cumprindo com a função primordial da Assistência
Social nessas comunidades, dando suporte aos sujeitos na superação de suas condições adversas. Busca-se, assim, o
fazer do profissional psicólogo nas políticas públicas voltado à uma transformação social, capacitação e alteração nas
condições de vida das pessoas atendidas, considerando as características do território dos usuários dos serviços.
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COMUNICAÇÃO ORAL 40 – ORIENTAÇÃO SEXUAL, GÊNERO
5256321 - A HOMOSSEXUALIDADE NO IMAGINÁRIO DE UMA POPULAÇÃO DO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Georgiano Joaquim Pereira Antonio dos Santos (UNISAL), Sonia Maria Ferreira Koehler (UNISAL),
Jessica de Sousa Villela (USP), Guilherme Faria de Siqueira (UNISAL)
Neste estudo apresentamos um recorte de uma pesquisa de levantamento, descritiva de abordagem quantitativa e
qualitativa, longitudinal, realizada anualmente, com transeuntes em uma cidade do interior do Estado de São Paulo,
desde 2006, pelo núcleo de estudos e pesquisas Observatório de Violências nas Escolas, a qual contou com a
participação de três mil trezentos e sessenta pessoas (3360), entre os anos de 2006 até 2016, com idades entre 16 e 92
anos. O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado dividido em duas partes. A primeira corresponde à
caracterização do participante, com os seguintes dados: sexo; idade; profissão; cor e religião. A segunda, conta com
questões abertas e fechadas, nas quais os participantes respondem sobre o significado dos termos homofobia e
homossexualidade e qual sua opinião sobre os termos. Para este trabalho, apresentaremos a amostra de seiscentos e
trinta e dois participantes (632) correspondentes aos anos de 2006 (N = 329) e 2016 (N = 303), com o objetivo de 1)
analisar a compreensão do termo homossexualidade entre a população; 2) investigar as representações sociais sobre a
homossexualidade. Foram analisadas duas questões: “Você sabe o que é homossexualidade?” (Sim/Não) e “O que você
imagina que seja a homossexualidade?” (aberta). A análise foi realizada a partir da técnica de Análise de Conteúdo e da
Teoria das Representações Sociais. Das onze categorias selecionadas (conteúdos temáticos), apresentaremos uma que
denominamos “Explicações Psicossociais”, que revela respostas consideradas adequadas sobre a homossexualidade
como “a orientação sexual de pessoas que sentem atração afetiva ou sexual por pessoas do mesmo sexo ou gênero”.
Em 2006, 96,64% dos participantes afirmaram conhecer o termo homossexualidade, cenário similar em 2016 (94,31%).
Estes dados se revelam contraditórios quando analisamos frequência das respostas na categoria “Explicações
Psicossociais”, a qual obteve, em 2006, apenas 24,11% das emissões, com pequeno acréscimo em 2016 (29,84%). A
maioria das emissões nessa categoria corresponde ao sexo feminino (55,43%). Dessa forma, apesar do conhecimento
do termo ser quase unanime entre a população pesquisada, constata-se que a homossexualidade ainda é vista como
uma orientação predominantemente masculina e igualada a outras orientações sexuais (bissexualidade) ou a
identidades e/ou expressões de gênero (transexuais). Esse dado demostra que a temática sobre diversidade sexual
ainda sofre algum tipo de invisibilidade e silenciamento. Nesse sentido, o investimento em educação em sexualidade se
mostra essencial devido ao seu caráter informativo e a quebra de espaços do silencio excludente e violento que integra
o heterossexismo.
8699321 - VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA LGBT?: ATUANDO NO ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS EM UMA ESCOLA
ABERTA POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE UM MATERIAL INFORMATIVO
Caroline Siqueira Noal (UFSM), Dorian Mônica Arpini (UFSM),
Luiza Camponogara Toniolo (UFSM), Amanda Flores Padilha (UFSM)
Este trabalho pretende apresentar o material informativo Você sabe o que significa LGBT?, elaborado pelo projeto de
extensão “Atuando no enfrentamento de situações de violência em contextos sociais críticos: experiências em uma
Escola Aberta” vinculado ao Núcleo de Estudos de Infância, Adolescência e Família (NEIAF), pertencente ao
Departamento de Psicologia da UFSM (UFSM). O projeto visa proporcionar espaços de reflexão e apoio aos estudantes
da Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Freire, ou Escola Aberta Paulo Freire, através de oficinas quinzenais
que abordam temáticas referentes à questões próprias da adolescência e também aos contextos de extrema
vulnerabilidade social nos quais os estudantes estão inseridos. Durante as oficinas identificou-se demandas variadas
dos estudantes em relação à questões LGBT: muitos se reconhecem como tal ou têm dificuldades no processo de
aceitação, entretanto, percebeu-se unanimidade na necessidade de amparo da escola em relação a essas questões.
Percebe-se também dificuldades dos professores em compreender e manejar tais questões, mesmo que exista interesse
de alguns em fazê-lo. Partindo destes diálogos, resolveu-se elaborar o material informativo em questão, que situa o
leitor sobre o significado de cada letra da sigla LGBT e, na sequência, explica brevemente as diferenças entre sexo
biológico, identidade de gênero, expressão de gênero e orientação sexual. No processo de elaboração do material
priorizou-se a ludicidade, garantida pelo uso de cores, figuras e esquemas explicativos, além de informações pontuais,
evitando, assim, uma leitura cansativa. Devido à complexidade da temática, fez-se necessário o planejamento de
reuniões com os professores, em formato de rodas de conversa, para o diálogo e aprofundamento do tema. Nestas
reuniões foram identificadas outras demandas além das pautas LGBT, o que inspirou e conduziu à realização de reuniões
periódicas com o objetivo de proporcionar um espaço de escuta e diálogo entre os professores. Além do uso do material
para o trabalho na Escola Aberta, a autora teve oportunidade de apresentá-lo e divulgá-lo em outros espaços, como em
rodas de conversa com adolescentes realizadas em escolas e em seu ambiente de estágio, o CAPSi, com trabalhadores
e usuários do serviço. Percebe-se, a partir deste processo, a importância que materiais informativos como este e espaços
de discussão possuem em ambientes de formação, de cuidado com a saúde mental e na sociedade de maneira geral,
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pois fomentam diálogos fundamentais para o combate ao desrespeito, à violência, ao estigma e à falta de conhecimento
em relação à estas populações.
2188651 - A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA CONTRAMÃO DAS “CRUZADAS ANTIGÊNERO”: EDUCAÇÃO E POLÍTICA DE
RESISTÊNCIA NO TOCANTINS
Yanna Biatriz de Oliveira Góis (UFT), Cristina Vianna Moreira dos Santos (UFT),
Bruna Andrade Irineu (UFMT)
O curso “Direitos Sexuais e Reprodutivos: educando para as diferenças” foi desenvolvido pelo Núcleo de Estudos,
Pesquisa e Extensão em Sexualidade, Corporalidades e Direitos da Universidade Federal do Tocantins no Câmpus de
Miracema no contexto da extensão. O objetivo foi proporcionar um espaço de debate feminista sobre diversidade
sexual e de gênero no ambiente acadêmico, instrumentalizando estudantes para o enfrentamento do sexismo, racismo,
homofobia e outros tipos de violência, com enfoque na conversação sobre direitos sexuais e reprodutivos. O curso foi
realizado durante o mês de maio e junho de 2018 e teve o apoio da PROEX/UFT, por meio de bolsa de extensão para
graduanda do curso de Psicologia. O referido curso contou com a participação de 40 acadêmicos dos quatro cursos do
Câmpus de Miracema: Psicologia, Serviço Social, Educação Física e Pedagogia. Foram realizados dez encontros temáticos
sobre: feminismo; gênero e sexualidade; raça/etnia; direitos reprodutivos e sexuais; casamento e família;
fundamentalismo religioso; “ideologia de gênero”; processos educacionais; e direitos humanos, totalizando 30 horas de
curso. Os encontros temáticos foram desenvolvidos por pesquisadoras/es do Núcleo e por uma professora feminista do
Curso de Filosofia. Recursos como técnicas grupais, exibição de filmes e vídeos, oficina de cartazes e roda de conversa
foram utilizados. O encontro de encerramento do curso foi sobre arte e produção cultural. As/os cursistas foram
encorajadas/os a produzir poesias, músicas, desenhos e realizar performances, a partir das reflexões produzidas durante
a extensão. A extensão universitária é um espaço que possibilita vivenciar e estudar processos que não estão garantidos
no modelo de ensino formal, mostrando-se comprometida com a formação acadêmica no contexto da graduação,
estendendo-se para toda a comunidade. O compromisso ético-político foi norteador desta experiência de extensão, o
que proporcionou um espaço de reflexão crítica e comprometimento do diálogo sobre questões de gênero e
sexualidade, e relações étnico-raciais.
9992391 - UM BEBÊ COM DOIS PAIS? ESTUDO DAS FUNÇÕES PARENTAIS EM CASAIS HOMOSSEXUAIS MASCULINOS
Henrique Abe Ogaki (UFRGS), Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
As sociedades ocidentais contemporâneas têm convivido com novos arranjos familiares que diferem da tradicional
configuração nuclear de pai e mãe casados convivendo com filhos biológicos que tem sido abordada exaustivamente
pela literatura psicológica e psicanalítica. Dentre esses novos arranjos, está a família originada pelo casal homossexual.
Frente à essa realidade, é importante refletir em que medida teorizações clássicas, como as de Winnicott, podem
contribuir para se pensar esse contexto e qual a dinâmica das funções materna e paterna em casais homossexuais
masculinos? O presente estudo teve por objetivo investigar as funções parentais em casais homossexuais masculinos
com bebês a partir das teorizações propostas por Winnicott. Trata-se de um estudo de caso com dois casais de homens.
Um deles teve o filho por reprodução assistida com o auxílio de uma barriga solidária, e o filho estava com 1 ano e 3
meses, na época do estudo; o outro adotou a filha após seu nascimento, e estava estava com 2 anos e 5 meses na época
do estudo. Foram realizadas entrevistas com o casal e individualmente com cada participante. Os relatos obtidos foram
submetidos à análise temática, investigando-se aspectos da prática da parentalidade, em particular, às tarefas que os
pais assumem junto à criança e os cuidados parentais. As falas de cada casal foram agrupados em quatro temas:
Relacionamento com o/a filho/a; Os cuidados com o/a filho/a; Demarcação de limites; e Divisão de tarefas entre o casal.
As análises demonstraram que o vínculo pais-filho foi sendo construído desde o início a partir do cotidiano de cuidados.
Além dos cuidados, se preocupavam em estabelecer limites, embora um dos participantes tenha apresentado
dificuldades com relação a isso. Os casais buscavam se dividir de forma igualitária nos cuidados com os filhos, com o
apoio do companheiro. Foi possível identificar em cada participante tanto aspectos da função materna propostas por
Winnicott, de holding, handling e apresentação de objetos, quanto da função paterna, como o apoio ambiental. Os
achados indicam que as funções que os adultos exercem junto aos bebês, mais do que materna e paterna, são funções
parentais que independem do gênero ou da orientação sexual do cuidador pra se fazerem presentes.
2546477 - SELF-CONTINUITY IN BRAZILIAN TRANSGENDER ADOLESCENTS: BUFFER OF THE ASSOCIATION BETWEEN
PEER VICTIMIZATION AND DEPRESSED AFFECT
Jonathan Santo (Universidade de Nebraska, EUA)
Previous research has demonstrated that peer victimization during adolescences is associated with a host of negative
outcomes including depression (Zwierzynska, Wolke, & Lereya, 2013), and has long-lasting effects including lower
income levels in adulthood (Macmillian, 2000). In light of these consequences, research has attempted to identify
factors that can minimize its effects, among them protective peer relations (Hodges, Boivin, Vitaro & Bukowski, 1999).
One moderator of the relationship between peer victimization and depressed affect that has been examined is self-
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continuity (Santo, Martin-Storey, Recchia, & Bukowski, 2018).The current study examined the association between peer
victimization and depressed affect using a sample of Brazilian adolescents. We were interested in exploring the buffering
role of self-continuity on this association. Previous research among Canadian adolescents as shown that self-continuity
is tied with a weaker effect of peer victimization on depressive symptoms (Santo, Martin-Storey, Recchia, & Bukowski,
2018). Beyond that, we examined how self-continuity mitigated the effect of peer victimization among transgender
youth. To accomplish this goal, we used a dataset of over 16,000 adolescents from 817 classes in Curitiba, Brazil. Our
sample contained 368 adolescents who identified themselves as transgender. We administered measures of peer
victimization and self-continuity in addition to an item assessing depressed affect. Data were analyzed using zero-order
correlations, t-tests to compare mean differences between cisgender and transgender adolescents, structural equation
modeling to assess measurement invariance of self-continuity across groups and multilevel modeling to control for the
nested nature of the classroom level data. The findings showed that peer victimization is associated with higher
depressed affect, more strongly though among transgender adolescents. However, higher self-continuity served as a
buffer of the associations in this group. Though our findings pinpoint a number of risk factors for Brazilian transgender
adolescents including higher reports of peer victimization and depressed affect, there is some cause for optimism in
that self-continuity may serve a protective role in this population. Our results suggest that higher self-continuity has the
potential to safeguard against the depressive effects of peer victimization in transgender youth.
4459997 - J JOGOS ONLINE E A PRODUÇÃO DO DISCURSO DE OPRESSÃO E VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA WEB
Caio Hélio Nascimento de Andrade (UnB), Wilsa Maria Ramos (UnB), Polliana Teixeira da Silva (UnB),
Natália Tatsch Wiesiolek (UnB), Beatriz Fernandes Gomes Da Cruz (UnB)
O discurso de opressão nas redes sociais é um fenômeno social preocupante por carregar em si uma dimensão de
violência simbólica que reafirma desigualdades e a subalternização de grupos sociais historicamente marginalizados.
No contexto dos jogos online evidenciam atitudes e comportamentos de discriminação de gênero e misoginia,
constituidores de um discurso de opressão contra as mulheres jogadoras. Na perspectiva da psicologia históricocultural, para a compreensão desses fenômenos nos jogos online, onde homens e mulheres traçam batalhas virtuais e
produzem, subjetivamente, valores e crenças, há que se analisar os efeitos desses processos no desenvolvimento
humano. Para tanto, foi realizada uma pesquisa por estudantes de psicologia da UNB com o objetivo de analisar as
reações e manifestações ao vídeo de denúncia que coconstroem as dinâmicas de opressão de gênero nos jogos online.
Teve como objetivo secundário identificar os argumentos centrais sobre as dificuldades e barreiras da participação
feminina em jogos online. A metodologia foi a análise interpretativa das narrativas na web referente a comentários,
feed, em uma publicação de um vídeo-testemunho que retrata o preconceito, o bullying e o assédio de jogadoras
profissionais online. O vídeo “Os e-games são machistas?” foi disponibilizado no Youtube e compartilhado em uma
página do Facebook. O contexto da pesquisa foi a página do Facebook e o corpus foram os comentários dos usuários
desta página. Em função da quantidade e dinamicidade de postagens, optou-se por um recorte temporal de publicações
entre os dias 26 e 27 de março de 2017. Os comentários da página foram categorizados em 4 classes de tipos reação, a
saber: machistas/fatalistas (mulheres não querem jogar), realistas (reconhecimento de tratamento diferenciado as
mulheres nesse meio); visão biologizante da incapacidade da mulher, e por último, visão determinista, estrutural,
segregação social como resultado das regras e normas da sociedade. Os argumentos apontados retratam valores e
crenças sobre o vitimismo feminino (a mulher se coloca como vítima); a meritocracia (a ocupação do espaço só depende
de esforço e dedicação das mulheres); a confirmação de uma ecologia masculina do jogo online como hostil,
competitivo, agressivo e/ou abusivo para e com as mulheres. Conclui-se que há um determinismo social que impõem
barreiras e impedimentos à participação feminina, independentemente de suas próprias ações durante o jogo. Alertase para a importância de desnaturalizar o discurso de incapacidade das mulheres nos jogos online, por meio de
pesquisas e projetos de ação junto às comunidades online.
COMUNICAÇÃO ORAL 41 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E DA SAÚDE
4782623 - AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Daniela Ribeiro Schneider (UFSC)
O trabalho relata uma pesquisa-intervenção desenvolvida na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Florianópolis. A
EJA representa um desafio no campo educacional no Brasil, pois é voltado para jovens ou adultos de baixa renda, com
trajetórias de vulnerabilidade social, que, devido a problemas diversos, foram excluídos do ensino regular. Utilizaramse métodos mistos, com delineamento exploratório-descritivo, a fim de realizar uma avaliação de necessidades para
subsidiar o desenvolvimento de um programa de promoção da saúde especial para esta modalidade educativa, baseado
na descrição do padrão de uso de drogas entre estudantes, identificação de fatores de risco e proteção, verificação de
laços com a escola e significados de ser aluno da EJA. Instrumentos: a) Questionário padronizado para pesquisas
escolares no Brasil. Amostra por conglomerado com aplicação em sala de aula de informática. Os dados foram
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analisados pelo software SPSS ® por meio de análises estatísticas descritivas e inferenciais. 378 alunos responderam ao
instrumento, sendo 60% masculino, 50% preto ou pardo, 51% entre 15 e 17 anos e 49% de baixa renda. b) 8 Grupos
Focais com a participação de 86 estudantes, com foco no significado de estudar na EJA, vínculos com professores e
colegas, sentido do uso de drogas no espaço escolar. Os dados de uso de álcool no último ano (81%) e no último mês
(65%) e uso de maconha no último ano (64%) e no último mês (52%) são mais elevados do que o de outras pesquisas
sobre uso de drogas entre estudantes brasileiros, demonstrando que os alunos da EJA apresentam um padrão de risco
mais elevado do que os do ensino regular. Os participantes responderam afirmativamente sobre sua intenção de
continuar seus estudos e concluir o ensino médio (79%) sem diferença significativa entre aqueles que usaram ou não
maconha. Além disso, 59% responderam que realmente gostam de estudar na EJA, também não há diferença
significativa entre usuários de maconha e não-usuários. Nos grupos focais apareceu a importância de estudar na EJA
como uma esperança de retomar os estudos e ter novas possibilidades acadêmicas e profissionais e a função de
proteção da EJA para vulnerabilidades psicossociais. Conclusão: Os resultados acima confirmaram necessidade de
desenvolver um programa de promoção da saúde com o objetivo de fortalecer os projetos de vida e o vínculo com a
EJA como um fator de proteção. No momento, a equipe do PSICLIN está desenhando o modelo lógico do programa.
4449215 - A PSICOEDUCAÇÃO COM PAIS COMO FORMA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NO DESENVOLVIMENTO DA
INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA
Bruna Detoni (Prefeitura Municipal de Taquara), Adriane Xavier Arteche (PUCRS)
O trabalho psicoeducativo desenvolvido de maneira intersetorial da comunidade com as escolas destinado a pais/mães
é uma alternativa de prevenção ao desenvolvimento emocional das crianças e adolescentes. Proporcionar espaços de
discussão, oportunizar trocas de experiência e construção de estratégias compartilhadas no campo da
educação/cuidado familiar, é uma das formas de amenizar dúvidas e dar suporte no exercício da parentalidade. Abordar
o desenvolvimento típico da infância e adolescência em um trabalho voltado para pais é considerado uma forma de
prevenção e promoção de saúde, uma vez que conhecer o que é esperado ajuda a compreender o desenvolvimento de
seus filhos e encarar suas particularidades. A Escola de Pais do Brasil (EPB) é uma associação voluntária, sem fins
lucrativos, de cunho filantrópico e educacional, cujo principal trabalho desenvolvido é o Círculo de Debates com formato
de educação parental de caráter preventivo desenvolvido em sete encontros. O terceiro e o quarto encontros são
destinados a trabalhar questões do desenvolvimento típico da infância e da adolescência. O conteúdo dos encontros é
abordado em um formato de psicoeducação, em que são apresentados conteúdos teóricos, utilizando-se de técnicas
de manejo grupal, proporcionando momentos de trocas de experiências entre os participantes, vídeos, e “convites à
ação”. Este estudo objetivou avaliar se pais que participam do Círculo de Debates da EPB aprimoram a sua percepção
das capacidades e dificuldades dos filhos. Foram aplicados um questionário sócio demográfico e um questionário de
percepção das capacidades e dificuldades – SDQ – antes (T1) e após (T2) a participação dos pais nos sete encontros que
compõem o trabalho. Inicialmente foram realizadas analises descritivas e uma série de análises de variância a fim de
investigar o efeito das variáveis demográficas cidade, idade dos pais, sexo dos pais, escolaridade dos pais, faixa etária
dos filhos, sexo dos filhos nos escores do SDQ, seguidas de análises de medidas repetidas. Os resultados encontrados
indicaram efeitos significativos das demográficas em T1, principalmente relacionados à escolaridade, sexo e faixa etária
dos pais e sexo dos filhos. Foram observadas mudanças significativas com relação à percepção dos pais sobre as
capacidades e dificuldades dos filhos no T2, principalmente no que diz respeito aos sintomas emocionais, problemas de
comportamento, hiperatividade e total. Através dos dados obtidos, é possível afirmar que o trabalho de psicoeducação
com pais, a exemplo do Círculo de Debates da EPB, é uma alternativa de trabalho preventivo com relação ao
desenvolvimento de psicopatologia na infância e na adolescência.
7776373 - DESENVOLVENDO A COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAL DE PAIS E CRIANÇAS PARA A PROMOÇÃO DE
SAÚDE.
Jenniffer Pires da Silva (UERJ), Patrícia Lorena Quitério (UERJ), Ana Beatriz de Mota e Souza (UERJ),
Bruna de Lima Camelo (UERJ), Stella Rabello Kappler (UERJ)
A competência emocional é a habilidade que permite que a criança responda às demandas emocionais e,
simultaneamente, aplique o conhecimento acerca das emoções e de sua expressão nos relacionamentos que estabelece
com os outros, favorecendo o seu pleno desenvolvimento. Estudos empíricos têm demonstrado que a competência
emocional desempenha um papel central nas trajetórias de desenvolvimento, com vistas à saúde mental, bem como ao
sucesso acadêmico e à competência social, dando suporte ao desenvolvimento cognitivo, ao desempenho escolar
satisfatório e ao estabelecimento de relações interpessoais saudáveis. As habilidades relacionadas à competência
emocional, embora, frequentemente, consideradas a partir da perspectiva de uma experiência individual, são expressas
na relação do indivíduo com as outras pessoas que fazem parte de seu contexto social. Portanto, a competência
emocional da criança apoia sua crescente competência social e vice-versa, sendo essas, pois, funções interdependentes
e essenciais para a adequada inserção do indivíduo no nicho cultural no qual está imerso. No desenvolvimento das
habilidades emocionais e sociais das crianças, os pais figuram como agentes privilegiados, na medida em que, por meio
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de seus mecanismos de socialização, auxiliam a criança nesse processo. Através da forma como os pais expressam e
regulam as suas emoções, as crianças aprendem, dentre outros aspectos, o significado emocional de eventos cotidianos.
A revisão de literatura na área aponta que, atualmente, o cenário brasileiro de intervenções com pais é rico em
iniciativas voltadas, primordialmente, para a promoção de habilidades sociais educativas parentais e competência
social. Porém ainda são escassos grupos de orientação de pais voltados para a promoção da competência emocional.
Sendo assim, o presente ensaio teórico pretende discutir a relevância da elaboração de propostas de intervenção,
voltadas para pais, objetivando a promoção de competências emocionais e sociais em crianças. A literatura destaca que
as habilidades socioemocionais dos pais são extremamente relevantes na promoção dessas habilidades em suas
crianças. Por conseguinte, deve-se pensar em estratégias que possam fomentar nos pais as suas próprias habilidades
emocionais e sociais, capacitando-os a estimular essas competências em seus filhos. Nesse sentido, as autoras do
presente trabalho, no âmbito de uma Universidade pública no Estado do Rio de Janeiro, vêm realizando estudos teóricos
e empíricos sobre o desenvolvimento socioemocional, visando a elaboração de um programa de intervenção voltado
para pais. Busca-se, com isso, ressaltar o quão fundamental é o desenvolvimento das habilidades da competência
emocional e social para o desenvolvimento saudável de uma criança.
3127435 - A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS ACOLHEDORAS DE PAIS NO DESENVOLVIMENTO DA REGULAÇÃO
EMOCIONAL DOS FILHOS
Roberta Pereira Curvello (UERJ), Deise Maria Leal Fernandes Mendes (UERJ)
A importância do desenvolvimento emocional, em todo o ciclo vital, pode responder pela expansão e repercussão de
estudos a respeito de emoções envolvendo adultos e crianças. Desde o nascimento, e de maneira gradual e bidirecional,
crianças aprendem a lidar com suas emoções e as do outro, implicando a necessidade de mecanismos que permitam
regulá-las. Nesse ensaio teórico, busca-se discutir o papel desempenhado pelos pais na regulação emocional dos filhos
e sua relevância no sentido de apresentar alternativas de respostas emocionais, utilizando estratégias acolhedoras que
estejam de acordo com a expectativa cultural. Entende-se que as reações dos pais frente às expressões emocionais das
crianças, que podem ser de suporte ou não, funcionam como oportunidades de socialização. Essas reações podem ser
compreendidas como estratégias acolhedoras e não-acolhedoras, que os adultos podem usar e, assim, favorecer (ou
não) o processo de regulação emocional da criança. A regulação emocional pode ser entendida como desenvolvimento
de certos processos responsáveis por avaliar, e modificar reações emocionais. Desde o início da ontogênese, crianças
manifestam sinais do seu estado emocional para seus cuidadores, que reagem com respostas ajustadas às necessidades
que atribuem a esses sinais. Muitas crianças tendem a responder emocionalmente de maneira adequada ao ambiente
social, enquanto outras tantas respondem de maneira vista como inadequada a determinadas emoções. Neste sentido,
argumenta-se que os pais podem apresentar estratégias que podem auxiliar no processo de regulação emocional. As
estratégias acolhedoras podem ocorrer por um simples redirecionamento da atenção, por uma ressignificação do
episódio emocional ou pelo acolhimento e conforto físico. A depender da idade da criança, conversas e apoio para ela
lidar com suas emoções podem ter efeitos na experiência, na compreensão e na influência da regulação emocional da
criança. O acolhimento e a reação de suporte vão ao encontro de efetivas possibilidades de as crianças conseguirem
resolver problemas. Na literatura, vêm florescendo muitos estudos sobre regulação emocional nas últimas décadas.
Todavia, há poucas pesquisas examinando práticas parentais associadas à regulação emocional, particularmente
voltadas para crianças pequenas e seus pais, e envolvendo população brasileira. Nessa lógica, está sendo desenvolvida
pela autora desse ensaio, uma pesquisa no Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, em que se pretende investigar a regulação emocional infantil analisando as reações de mães e pais
diante das manifestações de tristeza e raiva dos seus filhos e as estratégias parentais utilizadas para a regulação
emocional das crianças.

2746182 - “NÃO É QUALQUER UMA QUE ENTRA!” – MULHERES E AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR
Jacira da Silva Barbosa (UFBA), Sônia Maria Rocha Sampaio (UFBA)
A ampliação das vagas nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), produzida por um conjunto de medidas
governamentais, dentre elas as Políticas de Ações Afirmativas (PAA), tem favorecido o incremento da população
feminina nas universidades e, de acordo com dados oficiais, as mulheres já são maioria entre o público discente. Nesse
processo de feminilização, o itinerário entre a escola pública e a universidade, efetivado por jovens pobres, em busca
de mobilidade social pela via da educação superior, traz à cena a vida estudantil como elemento gerador de uma
dinâmica afetiva, social, política e simbólica, na qual as categorias marcadoras de diferença como gênero, raça e origem
social estão interconectadas nas práticas do cotidiano e estruturam as desigualdades nas sociedades capitalistas
contemporâneas. Esse estudo apresenta um recorte de pesquisa que teve como objetivo analisar as trajetórias
educacionais de estudantes do sexo feminino, negras e de baixa renda, desde a educação básica até a educação
superior, e quais os espaços destinados aos conhecimentos femininos tradicionais, veiculados pelos discursos
hegemônicos dominantes nos territórios educativos. A investigação fez parte do Programa de Desenvolvimento
Acadêmico Abdias do Nascimento, no qual foi desenvolvido o projeto “Democratização do acesso e justiça cognitiva na
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educação superior: a contribuição dos estudos pós-coloniais portugueses para a avaliação das ações afirmativas
brasileiras (CAPES/MEC)”, realizado em cooperação com a Universidade de Coimbra (UC), Portugal. Trata-se de um
estudo qualitativo, que entrevistou oito estudantes de diferentes áreas de conhecimento, que ingressaram na UFBA por
meio do sistema de cotas. Os resultados apontam a universidade como um espaço de desenvolvimento psicossocial
onde se dá a transição para a vida adulta e espaço para realização de muitas tarefas que daí decorrem. Revelam também
o relativo avanço das mulheres em determinadas carreiras e, em sentido oposto, a manutenção de antigas defasagens
entre os gêneros na academia, contexto em que os efeitos simultâneos de distintas variáveis são visibilizados e acabam
por relegar à subalternidade os saberes femininos. As estudantes constroem metodologias próprias para afiliar-se à
UFBA e alcançar sucesso em seus percursos acadêmicos. Fica evidente que a adoção das PAA, como dispositivo de
promoção da justiça social para um público antes alijado deste nível de escolarização, precisa vir acompanhada de
medidas favorecedoras da justiça cognitiva, no sentido de acolher a diversidade das experiências e incluir os
conhecimentos marginalizados e relegados a posições inferiores.

1719556 - PROMOÇÃO DAS HABILIDADES SOCIAIS DE CRIANÇAS INSTITUCIONALIZADAS ATRAVÉS DE ATIVIDADES
LÚDICAS
Maria Beatriz Brito Mendes de Oliveira (UFPB), Patrícia Nunes da Fonsêca (UFPB), Bruna Lourenço de Lima (UFPB),
Andréa Bezerra de Albuquerque (UFPB), Evellyne Ribeiro Fonseca (UFPB), Karoline Layse Silva Bezerra (UFPB)
A literatura relata que crianças que apresentam um bom repertório de Habilidades Sociais (HS) podem apresentar mais
sucesso no estabelecimento de suas relações e, consequentemente, diminuir o número de rejeição de seus pares. No
entanto, considerando que o contexto de vulnerabilidade de crianças institucionalizadas pode provocar limitações em
suas habilidades sociais, buscou-se desenvolver uma pesquisa-ação com o objetivo de promover as habilidades sociais
de crianças em situação de acolhimento institucional por meio de atividades lúdicas. Para tanto, contou-se com a
participação das crianças de uma casa de acolhimento de João Pessoa (PB), com idades entre 7 e 9 anos. Para avaliar as
HS das crianças, foi utilizado um Protocolo de observação. Em seguida, foram aplicadas 11 atividades lúdicas para
trabalhar as HS (comunicação, assertividade, civilidade e empatia), num período de dez meses. Na avaliação inicial do
grupo, observou-se que as crianças apresentaram vários comportamentos negativos (por exemplo, não esperar a vez
para falar, utilização de tom de voz inadequado, não cumprimento das regras) o que revelava baixo repertório de
habilidades sociais; após a intervenção, as crianças apresentaram mudanças significativas no comportamento (por
exemplo, respeitar a sua vez de falar, utilizar palavras e tom de voz adequados, fazer uso de palavras como “por favor”
e “obrigado”), demonstrando uma evolução nas habilidades sociais. Dado o exposto, pode-se considerar que o estudo
apontou possibilidades de intervenção para trabalhar as habilidades sociais de crianças institucionalizadas, de modo a
considerar seu contexto histórico e social. Ademais, colaborou com a inserção social destas crianças em suas famílias
de origem ou em famílias adotivas, e em outros contextos de desenvolvimento (por exemplo, a escola) visto que ao se
trabalhar as habilidades sociais, os indivíduos adquirem comportamentos mais sociais que os ajudam a interagir e se
comunicar de modo positivo e assertivo com o outro.
2999994 - PLANEJAMENTO FAMILIAR: UM OLHAR PARA AS RELAÇÕES FAMILIARES E O DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
Daiane Santos do Carmo Kemerich (UFSM), Dorian Mônica Arpini (UFSM), Franciéli Cavalheiro Viero (UFSM),
Jaqueline Rodrigues (UFSM), Bruna Fragoso Cousseau (UFSM), Natielle Lopes Borges (UFSM)
Este trabalho tem por objetivo refletir a importância do planejamento familiar na construção da família, no projeto de
vida, e no desenvolvimento infantil, a partir de um projeto de extensão intitulado “Intervenções precoces na infância”
em uma Unidade Básica de Saúde na cidade de Santa Maria- RS. Uma das ações realizadas pelo projeto foi a elaboração
de uma cartilha denominada “Conversando sobre Planejamento Familiar”, com intuito de auxiliar a reflexão sobre o
planejamento familiar com os usuários atendidos nesse serviço. Tal ação mostra-se pertinente, uma vez que, a
construção da paternidade e da maternidade envolve importantes mudanças nas relações, em especial no que se refere
à organização familiar e no cumprimento de papéis e funções. Assim, compreendendo que esses aspectos influenciam
no cuidado à criança, destaca-se como principais resultados a importância na tomada de decisão consciente sobre a
possibilidade e o desejo de ter filhos. Visto que, esta decisão envolve exigências tais como, dedicação, afeto e cuidados,
sendo que, mesmo antes do nascimento o bebê já depende destes investimentos para um desenvolvimento saudável.
Cabe pensar ainda nas atuais discussões sobre as mudanças dos papéis familiares, onde se reconhece a importância da
coparticipação de homens e mulheres no planejamento da família, que envolve desde a participação na escolha do
método contraceptivo, e do momento certo para chegada de um filho, até o cuidado e a educação dos mesmos. Diante
disso, o planejamento familiar pode ser considerado uma estratégia fundamental de assistência às famílias, pois
possibilita a oportunidade de pensar sobre a construção destas, tornando-se mais fácil o exercício da paternidade e
maternidade, bem como das responsabilidades que estes papéis exigem. O planejamento possibilita ainda a reflexão
sobre os projetos de vida e também, sobre as questões sociais, econômicas e emocionais que fazem parte da decisão
de ter filhos. Cabe ressaltar que as ações do planejamento familiar também são estratégias essenciais na atenção
primária de saúde, estando previstas na legislação brasileira (Lei nº 9.263/1996). Além disso, fazem parte do
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atendimento integral à saúde, devendo ser ofertado em toda a rede de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).Por
fim, tendo em vista a relevância do planejamento familiar no âmbito da atenção primária, torna-se fundamental ampliar
suas ações principalmente em unidades básicas de saúde, na medida em que estas podem auxiliar na reflexão sobre o
projeto familiar, o qual pode incluir ou não a presença de filhos.

COMUNICAÇÃO ORAL 42 – INCLUSÃO
8814813 - INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
Indianara Sehaparini (FSG), Milena Elizabeth Vieira (FSG),
Tatiele Jacques Bossi (FSG)
O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre inclusão na educação infantil. Realizouse a busca dos artigos publicados no período de 2013 a 2019 nas bases de dados EBSCO, SciELO e IndexPsi, através dos
seguintes descritores: educação infantil and inclusão; educação infantil and educação inclusiva; early childhood
education and inclusion; early childhood education and inclusive education. Foram encontrados 108 documentos e seus
resumos foram lidos a fim de enquadrá-los nos critérios de inclusão: ser estudo empírico e abordar a temática da
inclusão de crianças com deficiência na educação infantil (0 a 6 anos). Após essa leitura inicial, restaram para análise 11
artigos, que foram lidos na íntegra e categorizados com base em seus objetivos, método empregado e principais
resultados encontrados. A análise permitiu identificar que a maioria dos estudos referiu-se à inclusão na etapa de préescola (4 e 5 anos) e nenhum estudo teve como foco à inclusão na etapa de creche especificamente (0 a 3 anos).
Predominou a escolha das professoras como participantes do estudo, visto que se objetivava entender os desafios da
inclusão para as docentes. Em número menor, participaram somente as crianças com deficiência, a fim de investigar a
qualidade do processo inclusivo a partir da acessibilidade dos espaços lúdicos. Também o processo de constituição
subjetiva da criança com deficiência na educação infantil tem sido investigado. Ainda, alguns estudos tiveram como
participantes as professoras e as famílias, ou, de modo mais amplo, professoras, auxiliar pedagógica e aluno com
deficiência, o que remete à importância de se considerar os diferentes atores envolvidos. A análise sugere que o discurso
das professoras tende a ressaltar as dificuldades do processo inclusivo, como a falta de acessibilidade, ausência de
recursos materiais e humanos, bem como de formação continuada, que inviabilizaria uma prática pedagógica voltada
às especificidades da criança com deficiência. Já o discurso dos pais tendeu a demonstrar a ausência de entendimento
sobre o papel da família com relação à inclusão, o que demonstra a importância de se reforçar a relação família-escola,
de modo a impactar favoravelmente no processo inclusivo. Com isso, constatou-se a escassez de estudos que abordam
a inclusão de crianças com deficiência na educação infantil, de modo que se apresenta como um campo de estudos
promissor. Dessa forma, pesquisas e intervenções podem ser realizadas nas escolas de educação infantil, a fim de
aprimorar o debate sobre a diversidade e a qualidade do processo inclusivo.
6699880 - A PRODUÇÃO CIENTÍFICA NACIONAL SOBRE INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TESES E
DISSERTAÇÕES
Milena Elizabeth Vieira (FSG), Indianara Sehaparini (FSG),
Gabriela da Silva (FSG), Tatiele Jacques Bossi (FSG)
O presente estudo teve por objetivo investigar a produção científica sobre inclusão na educação infantil, a partir de
teses e dissertações brasileiras. A busca foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, elegendose como período de publicação os anos de 2013 a 2019 e os seguintes descritores: educação infantil, inclusão e educação
inclusiva. Foram encontrados 78 documentos, sendo 63 dissertações e 15 teses. O resumo de todos os estudos foi lido
de modo a avaliar a pertinência dos mesmos. Para fins deste estudo serão considerados os dados parciais da análise de
13 documentos que responderam ao seguinte critério de inclusão: ser estudo empírico sobre inclusão de crianças com
deficiência na educação infantil. A análise permite destacar que os estudos tendem a priorizar como participantes as
professoras das crianças com deficiência. Número menor teve como participantes, conjuntamente, as professoras e
seus alunos em processo de inclusão ou somente as crianças com deficiência. Apenas três estudos focaram-se na
comunidade escolar, bem como na família das crianças enquanto agente importante para a inclusão. Além disso, todas
as pesquisas seguiram o delineamento qualitativo. Tal fato pode se dar não só pela possível preferência por estudos
qualitativos na área da educação e frente a alguns temas da psicologia, mas também pelo fato de que bebês e crianças
com deficiência ainda são um público difícil de ser acessado na educação infantil. Por fim, os resultados dos estudos
sugerem que um dos principais desafios dos professores de educação infantil, das crianças com deficiência e de suas
famílias é a incoerência entre as políticas de inclusão e a realidade educacional encontrada, de modo que os recursos
necessários para que a inclusão se efetive ainda não são oferecidos, principalmente nas escolas públicas. Também, o
despreparo dos professores para lidar com esse público foi destacado. Além disso, os resultados apontaram para as
exigências do cuidado da criança com deficiência para a família, que acaba por sobrecarregar, principalmente, as mães.
Conclui-se que este estudo permitiu ter um conhecimento inicial da produção científica nacional sobre inclusão na
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educação infantil. Apesar de ser um direito garantido por lei, ainda persistem os desafios de se proporcionar uma
inclusão efetiva para os alunos desde os seus momentos iniciais de escolarização. Tais aspectos destacam a relevância
de se avançar nas pesquisas sobre o tema e no estabelecimento de intervenções e políticas públicas que possam
contribuir para o aprimoramento da qualidade do processo inclusivo.
1379496 - ASPECTOS PSICOLÓGICOS NA INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Sirley Trugilho da Silva (IFES), Larissy Alves Cotonhoto (IFES),
Fernanda dos Santos Nogueira (IFES), Terezinha de Jesus Lyrio Loureiro (IFES)
Para pessoas surdas, interações sociais familiares e entre pares da mesma faixa etária na infância e adolescência são
limitadas pela barreira linguística, pois geralmente família e colegas são ouvintes, com pouca fluência em Libras (Língua
Brasileira de Sinais). É comum o primeiro contato com a Libras na escolarização, com adultos, Professores de Libras e
Tradutores e Intérpretes da Língua de Sinais e Português (TILSP), após início do processo de oralização e/ou do implante
coclear. Limitação nas interações sociais pode ocasionar déficits em habilidades sociais e de comunicação e maior
propensão para transtornos psiquiátricos em crianças e adolescentes surdos, conforme literatura. Isso demanda das
instituições especificidades no acompanhamento pedagógico e psicossocial desse aluno. Após 11 anos da Política da
Educação Especial na Perspectiva Inclusiva e dois anos do Decreto nº 9.034/2017 que regulamenta a reserva de vagas
para pessoas com deficiência nas instituições federais de ensino, registrou-se aumento significativo na matrícula de
surdos na Educação Profissional e Tecnológica. Esse relato de experiência problematiza o acolhimento e
acompanhamento de nove alunos surdos usuários da Libras de cursos técnicos e mestrado profissional, no Instituto
Federal do Espírito Santo (Ifes), campus Vitória e Cefor. Desses alunos, 2 estão no ensino médio integrado; 2 no ensino
médio integrado na modalidade EJA, 4 em cursos técnicos e 1 no mestrado. Destacamos o desafio em relação à
identidade social desses sujeitos, participantes de comunidade de minoria linguística, desencadeando questionamentos
quanto à organização curricular e metodológica dos cursos: a escolha preferencial da Libras significa “proibir” a
sobreposição entre as línguas (Libras e Português)? Como organizar atividades avaliativas extraclasse em grupo misto
de surdos e ouvintes? Como lidar com a tendência de se atribuir o ensino ao TILSP? Algumas escolhas podem provocar
isolamento do aluno e, consequentemente, um sentimento de não pertencimento. Verificamos que adequações
pedagógicas, com ênfase no planejamento conjunto (docente, TILSP e por vezes, psicóloga) e interação direta do
professor (co-responsável pelo processo) com o aluno surdo, melhora a sensação de pertencimento dos estudantes. No
aspecto psicossocial, dialogamos periodicamente com família e sujeitos (implicando aprendizado do idioma),
elaboramos procedimentos para a participação do TILSP em atendimentos, traduzimos o Learning and Study Strategies
Inventory (LASSI) para Libras (pendente validação), acompanhamos os alunos para serviços assistenciais e buscamos
aproximação com a comunidade surda. Planejamos ainda rodas de conversa sobre temas como relacionamento
interpessoal, ansiedade, sexualidade, depressão; orientação à escolha de curso e encontros com as famílias dos alunos.
4535960 - Caracterização de Pessoas com Deficiência em Acolhimento Institucional em Belém do Pará.

7547170 - CENTRO DE ATENÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO ESTUDANTE: UM ESPAÇO DE PROMOÇÃO DO
SUJEITO ESCOLAR.
Elize de Matos Souto (FACCAT), Janine Rocha Palodetti (Prefeitura Municipal de Canela),
Cristiane Friedrich Feil (FACCAT)
Esse relato de experiência tem como objetivo apresentar a proposta de trabalho desenvolvida no Centro de Atenção e
Desenvolvimento Integral do Estudante-CADIE. A população atendida são estudantes da educação infantil e ensino
fundamental da rede de ensino, que possuem critérios para receber Atendimento Educacional Especializado-AEE,
estendendo-se a educandos que necessitem de intervenção relacionadas ao processo de escolarização. Levando em
consideração a complexidade do processo de inclusão de alunos nas escolas regulares, o centro se propõe a articular as
práticas inclusivas locais e desenvolver o estudante de forma integral, ou seja, considerando todos os aspectos
multideterminantes envolvidos na sua aprendizagem. Os educandos frequentam esse espaço em contraturno ao ensino
regular e possuem idade entre 02 e 16 anos. Atualmente, 96 estudantes frequentam o CADIE e um total de 250
educandos são beneficiados por ações promovidas pelo centro. As principais atividades realizadas pela equipe
interdisciplinar são: intervenções com estudantes que necessitam de avaliação investigativa/diagnóstica, intervenções
com profissionais da educação, visitas domiciliares, orientações aos cuidadores, oficinas pedagógicas, ações de
promoção e atendimento às necessidades essenciais da infância e prevenção de agravos. As avaliações tem como foco
coletar informações e características do educando, possibilitando ao grupo elaborar um plano de intervenção singular,
coerente com as necessidades do sujeito naquele momento. As intervenções nas escolas são realizadas quando há
necessidade de atuar junto aos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. Além disso, são momentos de trocas
entre os profissionais do CADIE e da escola, onde são criadas alternativas voltadas ao desenvolvimento integral do
estudante. As visitas domiciliares acontecem para a construção e manutenção de vínculos e contextualização da
realidade do educando. A atenção aos cuidadores busca promover aliança e intervenções, que garantam o amplo
desenvolvimento do estudante em uma perspectiva de compartilhamento do cuidado. As oficinas pedagógicas são
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espaços de ensino e aprendizagem dinâmicos, em que o conhecimento é construído coletivamente, visando o
crescimento dos participantes. As ações de promoção da infância e prevenção de agravos preconizam minimizar os
riscos inerentes ao processo de desenvolvimento integral dos estudantes. Baseado nessa experiência, pode-se concluir
que a proposta de trabalho do CADIE, ao atuar de forma interdisciplinar a partir de ações intersetoriais, vem alcançando
importantes avanços no processo de inclusão e na promoção do amplo desenvolvimento de seu público alvo.

1685848 - CINE INCLUSÃO: UMA OPORTUNIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE AS DIFERENÇAS
Elize de Matos Souto (FACCAT)
O presente trabalho se propõe a apresentar um relato de experiência a respeito de um projeto implementado com
turmas de 5º a 9º ano do ensino fundamental de uma escola municipal localizada na região da Serra Gaúcha. O objetivo
do projeto foi promover um espaço de discussão e conscientização sobre questões referente a diversidade humana.
Intitulado “CINE INCLUSÃO: uma oportunidade para discutir sobre as diferenças”, o projeto adotou como recurso
principal, produções cinematográficas para realizar as suas problematizações. Os filmes foram entendidos como uma
ferramenta permeada pela ludicidade que poderia “tornar o estranho/familiar o desconhecido/conhecido”, uma vez
que, muitas situações de preconceito acontecem pela falta de informação. A proposição de histórias de vida diversas
proporcionou aos estudantes a oportunidade de desenvolver a empatia para com aquele percebido como “diferente de
mim”, pois a cada filme foi proposto aos alunos e professores que se colocassem no lugar do(a) personagem principal
da história. O projeto foi implementado durante os meses de abril e dezembro do ano letivo de 2018 e beneficiou cerca
de 90 estudantes com idade entre 9 e 18 anos. Ao longo do período de execução, sete filmes foram trabalhados: O
extraordinário, Colegas, A Família Bélier, A história animada de Helen Keller, Cartas para Deus, O primeiro da Classe e
Uma lição de amor. A escolha das produções teve como foco abordar a diversidade humana. Antes de cada filme ser
passado ao grande grupo de estudantes, um grupo menor, constituído por um representante de cada turma, se reuniu
na escola a fim de estudar a temática central da produção e auxiliar na articulação da discussão do filme, realizada após
a exibição do mesmo. Para cada filme foram eleitos representantes diferentes. Essa estratégia foi utilizada com objetivo
de tornar esses estudantes multiplicadores – já inseridos na população escolar – dos conhecimentos abordados nos
filmes. Sendo assim, após assistir à produção cinematográfica, os estudantes tiveram a oportunidade de expressar suas
percepções, críticas, sentimentos, por meio de discussão realizada com todos os participantes. Conclui-se que, o uso de
filmes como veículo de comunicação com as crianças e adolescentes, permitiu apresentar aos escolares outras formas
de olhar para as pessoas com deficiência ou com alguma condição que inscreve as pessoas como sujeito da diferença,
resultando em melhor qualidade nas relações entre os escolares, especialmente, com os estudantes que possuem
alguns tipo de deficiência.

COMUNICAÇÃO ORAL 43 – ABUSO SEXUAL; PRÁTICAS DE PROTEÇÃO
6881777 - PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES: UMA ANÁLISE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO
DO SINAN-NET EM BELÉM/PA
Lúcia Souza dos Santos (UFPA), Milene Maria Xavier Veloso (UFPA)
Esta pesquisa descreve a violência sexual contra crianças e adolescentes, com destaque para a pornografia infantil, a
partir da análise das notificações realizadas no âmbito da política de saúde, ou seja, com base nos dados secundários
coletados no Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN-Net), do município de Belém-PA. O termo
pornografia infantil foi definido pelo Ministério da Saúde no Brasil, como a apresentação, produção, venda,
fornecimento, divulgação e/ou publicação de fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito
(exposição de imagens) envolvendo crianças ou adolescentes através de qualquer meio de comunicação. Com objetivo
de analisar as características da violência sexual por via da pornografia contra crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de
idade no município de Belém-Pará, foi desenvolvido um estudo quanti-qualitativo de caráter descritivo-exploratório.
Para tal foram consideradas as informações inseridas no SINAN-Net no período de 2009 a 2016 e disponibilizadas pelo
Departamento de Vigilância em Saúde do referido município. Foram consideradas as seguintes variáveis: local de
ocorrência da violência, vínculo com o agressor, faixa etária e sexo das crianças em situação de violência, tipos de
violência sexual. Os resultados preliminares identificaram a ocorrência de 16.390 casos no período de 2009 a 2016,
sendo que desse total 11.363 correspondem a faixa etária de 0 a 19 anos, ou seja, 69,33 %. Em relação à violência sexual
foram identificadas 9.256 ocorrências o que corresponde 81,46% das notificações envolvendo crianças e adolescentes,
sendo que desse total foram observados 230 casos (4,02%) relacionado à pornografia infantil. Ao analisar os casos
referentes à pornografia, o sexo feminino foi o mais prevalente com 176 casos (76,52%) contra 54 casos do sexo
masculino (23,47%). O local de ocorrência da violência mais identificado foi residência com 176 casos (76,52%). Como
podem ser observados, os resultados indicam que a pornografia atinge ambos os sexos, mas as crianças do sexo
feminino parecem ser mais atingidas, assim como, sofrem esse tipo de violência em suas residências. Nesse sentido, a
pesquisa também pretende debater o conceito de pornografia infantil e sugerir a capacitação dos profissionais de saúde
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e educação para a identificação e prevenção da violência sexual. Além disso, cabe ressaltar que a notificação pode ser
um importante indicador para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e enfrentamento, das diferentes
manifestações da violência sexual e proteção dos direitos das crianças e adolescentes.
2565145 – SEX EDUCATION FOR EARLY INTERVENTION AND PREVENTION OF CHILD SEXUAL ABUSE
Fernanda Silva de Oliveira (FISMA), Matheus Frigo de Mello (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA),
Dawid Da Silva Vargas (FISMA), Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA)
Child sex abuse is defined by the World Health Organization as any sexual activity involving a child, in which he or she
does not fully comprehend, is unable to give informed consent to, or for which the child is not developmentally
prepared. This form of violence is prevalent not only in Brazil, but worldwide, affecting mostly early childhood and
adolescence victims. As those are vulnerable phases, sexual abuse can negatively affect psychosexual development and
lead to physical and mental health disorders on short and long term. Sex education can be used as a means to preventing
and readly intervening on child sexual abuse, by enabling children, parents, and teachers to identify and report attempts
and consummated abuses. This integrated literary review analyzes the efficacy of sex education on the intervention and
prevention of sexual violence against children. The bibliographic research was conducted on the online database “Portal
de Periódicos da CAPES” using the terms “sex education” AND “prevention child sexual abuse” OR “prevention sexual
abuse”, including only peer-reviewed papers published in the last two years, in any language. The searches returned
356 articles, of which, 6 met the inclusion criteria. Results showed that the most common prevention programs take
place at schools, due to their broader audience. The curriculums often include: (i) anatomy, in order to enable kids to
acknowledge which parts are private and shouldn’t be touched; (ii) consent, to empower them to set boundaries and
deny any act that they feel uncomfortable doing; and (iii) support, so they can identify and enlist trustable people and
places to ask for help. Other programs also educate adults – parents, teachers and general community – to identify signs
and symptoms of sexual abuse, so they can early intervene and provide support to the victims, ceasing the exposition
to violence and possibly reducing its negative outcomes. There are yet few empirical findings regarding to the
effectiveness of these programs on preventing sexual abuse, mostly because this is a difficult metric to keep track of. In
despite of that, widespread sexual education not only helps children to protect their bodies and speak out for
themselves, but also enables and prepares families, schools, and other institutions to assist young victims that might
come to them.
4633768 - PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF): PRÁTICAS INTERDISCIPLINARES DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA
ATRAVESSADA PELAS PRÁTICAS JURÍDICAS E TUTELARES
Luiz Carlos Espíndola Jr. (UFSC),
Mercedes Silvia Minnicelli (Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata)
Em Mar del Plata, na província de Buenos Aires, Argenina, no marco das legislações aprovadas em diversos países a
partir da Convenção Internacional do Direito das Crianças, cria-se o Punto de Encuentro Familiar (PEF), dispositivo
direcionado à proteção da infância em situações de vulnerabilidades específicas e cuja atuação é fundamentada no
campo de estudos configurado como Infância e Instituições. Com o objetivo de diminuir as interrupções do vínculo
familiar por falta de assistência do Estado para o cumprimento de sentenças, o PEF intervém, a pedido dos agentes
judiciais, em casos de vulnerabilidade sociofamiliar, visando a desjudicialização dos casos atendidos, atuando como uma
instância alternativa para o encontro das famílias objetos de intervenção judicial, nos casos em que se desaconselham
os encontros sem a presença de um terceiro. Ficam excluídos apenas os casos em que algum dos genitores tenham
exercido violência sexual sobre as crianças e adolescentes. O dispositivo atua também nos processos de adoção e
guarda, tanto no ensejo de avaliar as capacidades de vinculação dos possíveis adotantes, quanto na promoção de
condições para o encontro entre crianças e adolescentes separados de suas famílias de origem por conta de medida
judicial. Um pressuposto fundamental na constituição deste serviço é o trabalho de criar condições de colocar a criança
no lugar de protagonista dos possíveis encontros, desencontros e reencontros com seus pais e familiares. Para alcançar
tais objetivos, o dispositivo, construído na intersecção da psicanálise com outros saberes, requer o trabalho
interdisciplinar, com a única e imperiosa condição de que se encontre um esquema referencial comum para a
intervenção. A presente comunicação visa compartilhar a experiência de 4 meses de estágio supervisionado no referido
dispositivo, através da atuação em suas 3 linhas de abordagem: Coordinación de Parentalidad, Merienda de Hermanos
e Club del PEF.
2259940 - AUTORES DE AGRESSÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O QUE PODEM INDICAR AS
NOTIFICAÇÕES DO SETOR SAÚDE?
Milene Maria Xavier Veloso (UFPA), Daniela Castro dos Reis (UFRA),
Maíra de Maria Pires Ferraz (UFPA), Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA)
A violência sexual cometida contra crianças e adolescentes é um grave problema de saúde pública e apresenta índices
alarmantes no Brasil e no mundo. A partir de 2011, o Ministério da Saúde incluiu no Sistema de Informações de Agravos
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de Notificação (SINAN) a violência como de notificação compulsória, sendo a sua execução uma responsabilidade de
todo cidadão e especialmente dos profissionais da saúde e educação, como uma das formas de combate à violência. O
interesse sobre este fenômeno tem direcionado um aumento gradativo dos estudos sobre o perfil, as características e
a condição psicossocial dos envolvidos, embora as pesquisas se concentrem principalmente nas vítimas. A escassez de
informações sobre os autores de agressão sexual nas notificações do setor saúde e a carência de modelos interventivos
e de orientação protetiva direcionados a este público é reflexo desse processo. É objetivo deste trabalho, caracterizar a
violência sexual cometida contra crianças e adolescentes a partir das notificações do município de Belém-PA entre os
anos de 2014 a 2016, com ênfase para as variáveis relacionadas aos autores de agressão, como o vínculo e a faixa etária
dos autores. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal, de cunho quanti-qualitativo em dados
obtidos no banco de registros do SINAN. Os dados foram sistematizados e analisados no Excell® e foram aplicados testes
não paramétricos para investigar a associação de variáveis. Dos 3.690 casos identificados, 84,80% acometeram meninas,
com média de idade de 10,15 anos (±4,20), e 15,20% meninos de, em média, 8,09 (±3,97) anos. Os principais agressores
são homens adultos, não alcoolizados no momento da violência, e que eram conhecidos da vítima, embora adolescentes
também figurem como autores da agressão em número significativo. O padrasto aparece como segundo maior agressor
de meninas, em 14,83% dos casos, seguido de desconhecidos e namorados, enquanto que nos meninos, familiares sem
vínculo parental, como avôs, irmãos, primos e tios, aparecem nessa posição. Os resultados sugerem que os autores de
agressão são àqueles de maior proximidade com as vítimas. A identificação deste perfil pode fornecer um importante
subsídio para o planejamento de políticas públicas de prevenção e atendimento dos autores em uma perspectiva
bidirecional. O estudo também alerta para a necessidade de capacitações com os profissionais de saúde com o objetivo
de atribuir maior consistência ao preenchimento das variáveis relacionadas aos autores nas fichas de notificação, assim
como a inclusão de outras variáveis sociodemográficas como escolaridade, etnia e situação conjugal.
4515579 - VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES NO
PERÍODO DE 2009 A 2016 EM BELÉM-PA
Milene Maria Xavier Veloso (UFPA), Michele de Nazaré Palmeira Moura (UFPA)
Para a Organização Mundial da Saúde a violência é um grave problema de saúde pública e as crianças e os adolescentes
têm sido muito afetados por esse fenômeno no espaço doméstico, bem como no contexto escolar. Nesta perspectiva,
este trabalho objetivou caracerizar os casos de violência contra crianças e adolescentes ocorridos na escola e notificados
pelo setor de saúde do município de Belém-PA nos anos de 2009 a 2016. Os dados registrados no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN) foram caracterizados com as seguintes variáveis: (1) Dados da vítima: faixa etária,
sexo e escolaridade; (2) Dados do agressor: vínculo com a vítima, sexo, número de envolvidos e ciclo de vida e (3)
Aspectos da violência: tipo de violência, recorrência da violência, tipo de violência sexual, unidade notificadora e
encaminhamentos. O resultado apresentou 306 registros notificados com 38,3 ± 18,8 casos anuais. A faixa etária das
vítimas foi de 46,7% para crianças e 53,3% para adolescentes, respectivamente, com predomínio do sexo feminino
(64,4%). Sobre a tipologia da violência a sexual foi a maior com 189 casos seguida da psicológica/moral (155 casos) e
física (153 casos), respectivamente. Em relação à tipologia da violência sexual, os dados demostram que o estrupo
liderou com 159 casos (média anual de 57,5  15,6%). Os principais agressores identificados foram pessoas conhecidas
com 168 casos (54,9%) seguida de pessoas com relação institucional com 60 casos (19,6%). Por fim, a principal unidade
notificadora foram as unidades de saúde, com destaque para um serviço especializado de atendimento às crianças e
adolescentes vítimas de violência (278 registros, 90,8%). A maioria da vítimas encontra-se na faixa etária de 6 a 10 anos,
seguida de 11 a 14 anos, aspecto que corresponde ao nível escolaridade destas, que se concentram no Ensino
Fundamental. Chamou a atenção que os dados da violência sexual estão sendo identificados no contexto escolar que
deveria ser um ambiente seguro e acolhedor. A caracterização do perfil da violência em relação à vítima e o agressor
no contexto escolar são primordiais para fortalecer o sistema de garantia de direitos e as políticas públicas no propósito
de capacitar os profissionais da rede de ensino para identificar com mais clareza os indicadores de violência e desta
forma minimizar o sofrimento das vítimas e favorecer o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes.
5946522 - VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTES: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DO SETOR SAÚDE EM BELÉM-PA
Rafaela Cristina Santos (UFPA), Milene Maria Xavier Veloso (UFPA)
O presente estudo objetivou analisar as notificações de violência contra adolescentes, segundo parâmetros
sócioepidemiológicos entre os anos 2009 e 2016, a partir dos dados secundários coletados no Sistema de Notificação
de agravos de Notificação (SINAN-Net), do município de Belém-PA. A literatura da área aponta que no período da
adolescência, as situações de violência podem desencadear problemas permanentes para o desenvolvimento
biopsicossocial desses indivíduos. Tem sido apontado também em estudos nacionais e internacionais a relação entre a
exposição à violência e problemas de saúde mental, em crianças e adolescentes. No presente trabalho foi identificado
um total de 5.645 notificações, sendo que 71,01% das vítimas tinham idades entre 11 e 14 anos e 28,98% entre 15 e 19
anos. A prevalência obtida indicou grande parte das vítimas sendo do sexo feminino com 88,14% totalizando 4.976
notificações. Quanto ao tipo de violência, a mais frequente foi a “violência sexual” assinalada em 4.460 casos (42,83%),
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seguida de 2.783 casos de “violência psicológica” (26,73%), 2.673 de “violência física” (25,67%), 315 registros de
“tortura” (3,02%) e 181 de casos de “negligência” (1,73%). O principal agressor assinalado foi um conhecido, seguido de
padrasto e pai biológico; estes se utilizaram, principalmente, da ameaça (50,99%) para perpetrar sua agressão, seguida
de força corporal/ espancamento (39,54%). O perfil obtido corroborou com a literatura, em relação às vítimas meninas
e exposição à violência sexual. A ficha de notificação é um instrumento de garantia dos direitos e proteção social de
crianças e adolescentes. Por meio dela, as medidas necessárias para o enfrentamento à violência podem ser planejadas,
implantadas e avaliadas em termos de políticas públicas. É de suma importância a expansão do conhecimento e
utilização da ficha de notificação pelas unidades de saúde, da educação e da assistência social, para que se revele o
cenário real das ocorrências de violência nos municípios de Brasil. Reafirma-se a necessidade de medidas intra e
intersetorial articuladas no combate à violência a fim de garantir o desenvolvimento saudável dos adolescentes.
8535337 - EARLY CHILDHOOD SEXUAL ABUSE AND ITS DEVELOPMENTAL IMPACT ON ADULT LIFE
Fernanda Silva de Oliveira (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Matheus Frigo de Mello (FISMA),
Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Dawid da Silva Vargas (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA)
Crimes of sexual abuse, according to the Brazilian’s Child and Adolescent Statute, denote any libidinous act performed
against children or adolescents for the purpose of sexually satisfying the offender or others. In Brazil, more than half of
the child abuse cases reported to the Ministry of Health involved victims ranging from 1 to 5 years old, and were mostly
perpetrated inside their residences by someone related to them. Sexual violence itself can be a traumatic experience,
but it is potentially more harmful to a healthy development when suffered in a sensitive growth phase like childhood.
It can be predictive of adult life psychopathologies like depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. This
study investigates the possible outcomes of early childhood sexual abuse on adults through an integrated literary
review. The research was performed on the online databases “Portal de Periódicos da CAPES” and “Google Scholar”
using the terms “child sexual abuse” AND “effects on adulthood” OR “impacts on adulthood” OR “outcomes on
adulthood”, including only peer-reviewed papers published in the last two years, in any language. The searches returned
over 30 texts, of which, 5 were selected to be included in this review. The results were inconclusive regarding the
causality between child sexual abuse and mental disorders on adulthood, though they are certainly correlated. Early
exposition to sexual abuse is related to a higher risk of negative developmental outcomes, such as poor social, emotional
and cognitive abilities. Sexual violence in childhood is found to be connected to reduced development of the frontal
lobe, hippocampus, and corpus callosum, which can be related to an increased risk of post-traumatic stress symptoms
on adulthood. Mood and anxiety disorders, as well as suicidal ideation and attempts, are more common in adults who
suffered abuse as children. The characteristics of the child abuse also play a role on the possible outcomes, such as type
of violence, onset age, duration, and severity: the younger, longer and severer, the worse are the probable outcomes.
Low self-esteem, insecure attachment, substance abuse, risk and parasuicidal behaviors, and deviant conduct are also
often found on young adults exposed to violence in their childhoods. More research is needed in order to investigate
and determine the outcomes linked specifically to child sexual abuse, as it can provide resources to work on effective
intervention protocols and programs on early detection, disclosure, and prevention of sexual violence against children.

COMUNICAÇÃO ORAL 44 – DESENVOLVIMENTO TÍPICO E ATÍPICO AO LONGO DO CICLO DE VIDA

2745593 - PERCEPÇÕES PARENTAIS SOBRE PRÁTICAS DE CUIDADOS NO CONTEXTO FÍSICO, COGNITIVO,
EMOCIONAL E SOCIAL DE SEUS FILHOS EM UMA CAPITAL NO EXTREMO NORTE DO PAÍS
Fernanda Ax Wilhelm (UFRR), Ana Paula da Rosa Deon (UFSC),
João Paulo Roberti Junior (UFSC), Idonézia Collodel Benetti (UFSC)
O objetivo deste estudo foi analisar as percepções parentais sobre práticas de cuidados nos contextos físico, cognitivo,
emocional e social de seus filhos, em uma capital no extremo norte do país. Participaram da pesquisa 37 cuidadores, 31
mulheres e seis homens. Os participantes responderam um questionário semiestruturado, sobre aspectos considerados
mais relevantes relacionados a prática de cuidados. Os dados foram analisados com base na Análise de Conteúdo. Os
resultados, com maior ocorrência de indicação, na categoria de desenvolvimento físico foram: ter cuidados com a
higiene da criança; alimentação saudável; estímulo das brincadeiras e da motricidade; boa qualidade do sono;
nascimento dos dentes; processo das etapas de engatinhar e andar. Os cuidadores revelaram também a constante
preocupação com os filhos quanto aos riscos físicos, como, por exemplo, cortar-se e machucar-se. Quanto ao
desenvolvimento cognitivo, revelaram o desenvolvimento da aprendizagem, da memória, da linguagem e da leitura, o
estímulo do raciocínio, da criatividade e da curiosidade com o recurso de brinquedos, das brincadeiras, dos jogos
educativos e de situações novas e desafiadoras. Com relação ao desenvolvimento emocional, foram relatadas a
importância de respeitar e compreender as emoções da criança; ter autocontrole; estabelecer confiança e segurança;
demonstrar carinho; acolher; elogiar; ser gentil; auxiliar a lidar com situações de frustração e com diferentes
sentimentos como raiva e medo. Quanto ao desenvolvimento social, foi destacada a importância das interações entre
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as crianças e das crianças com os adultos, na família e na escola; fazer amizades; respeitar; aprender a compartilhar;
socializar-se; incentivar brincadeiras coletivas; conhecer os 'amiguinhos' dos filhos e seus familiares. Os principais
resultados demonstraram a riqueza de detalhes sobre as etapas e idades no desenvolvimento de seus filhos quanto
à(o): busca de suporte com os familiares, na literatura especializada e com o médico pediatra; preocupação que os filhos
frequentem ambientes seguros e estimulantes; fala e ensino correto da língua portuguesa, desde o início do
desenvolvimento da linguagem; ensino de comportamentos considerados adequados – ser respeitoso, aprender a
compartilhar, ser autônomo e evitar a ocorrência de comportamentos considerados ruins como, por exemplo, o
egoísmo. Os atributos com menor frequência foram relacionados a acompanhar peso e altura; fazer massagens para
aliviar cólicas; ensinar um idioma estrangeiro; ter contato com música e falar sobre preconceito e bullying. Concluindo,
os cuidadores revelam a importância das interações e do lúdico na exploração livre e espontânea com o ambiente para
o desenvolvimento saudável de seus filhos, em todos os âmbitos.
7481438 - COMPREENDENDO A INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ COM SINTOMAS SOMÁTICOS FUNCIONAIS NO CONTEXTO
DA ALEXITIMIA MATERNA
Márcia Pinheiro Schaefer (UNISINOS), Adrielly de Ávila Alves (UNISINOS),
Ana Carolina de Oliveira Bittencourt (UNISINOS), Maiara Kunzler (UNISINOS),
Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS)
Por sintoma funcional entendem-se as manifestações somáticas e do comportamento, sem causa orgânica,
pertencentes a uma categoria definida como sintomas sem explicação médica e que podem se manifestar ao longo de
toda a vida. Na primeira infância, os sintomas somáticos funcionais são entendidos como indicadores de problemas ao
nível das trocas interacionais entre pais e bebê. Tais dificuldades podem estar relacionadas, entre outras coisas, a uma
incapacidade da mãe, permanente ou temporária, de identificar, acolher e traduzir as necessidades do bebê, em função
de uma condição intrínseca ao seu funcionamento mental, denominada alexitimia. A alexitimia tem sido estudada
através da dificuldade para identificar e descrever sentimentos subjetivos, para distinguir emoções e sensações físicas,
escassez de sonho e incapacidade de simbolizar ou relacionar afeto e fantasia, e estilo de raciocínio concreto e objetivo,
voltado para a realidade externa. A alexitimia materna pode representar um fator de risco para o bebê, principalmente
nas fases iniciais de desenvolvimento, pois mães com alexitimia tendem a ter menor sensibilidade com relação aos
cuidados e necessidades de seu filho, não promovendo uma interação sensível com ele. Assim, objetivou-se,
compreender a interação mãe-bebê em duplas cujas mães possuem funcionamento alexitímico e os bebês apresentam
sintomas somáticos funcionais. Desenvolveu-se uma pesquisa qualitativa, de Estudo de Casos Múltiplos. Participaram
três duplas mãe-bebê, cujas mães possuíam entre 24 a 34 anos e que apresentaram indicadores de alexitimia. Utilizouse como instrumentos a Ficha de dados Sociodemográficos e Clínicos online, a Toronto Alexithymia Scale (TAS-26), a
Entrevista de história de vida da mãe, a Entrevista sobre a maternidade e a relação mãe-criança e o Interaction
Assessment Procedure (IAP). Os achados preliminares apontam para a presença de manifestações sintomáticas no bebê
de sono, pele e respiração em mães com funcionamento alexitímico avaliados pela TAS-26. Todas as mães participantes
tiveram relacionamentos conturbados com os seus cuidadores, o que pode ter influenciado nas interações iniciais mãebebê, que em todas as díades se caracterizaram por uma estruturação inconsistente por parte das mães e
responsividade e envolvimento moderados por parte dos bebês. Conclui-se que a presença de conflitos relacionados às
figuras parentais maternas pode expressar a presença de conflitos transgeracionais e ser responsável pelas dificuldades
das mães em decodificar e traduzir as emoções de seus bebês, repercutindo diretamente no tipo de interação
estabelecido com os mesmos.
2924552 - NARRATIVAS DE SI: COMUNICAÇÕES E EXPRESSÕES COMO UM PERCURSO DE DIFERENTES LINGUAGENS
NO TRABALHO COM TEA
Tainá Mani Almeida (UnB), Priscila Pires Alves (UFF),
Lúcia Maria de Assis (UFF)
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) consiste em um distúrbio que engloba comprometimento na díade das
áreas relacionadas à comunicação e à interação, e às ações simbólicas dos indivíduos. As causas e origens do transtorno
ainda não são consensuais no campo da ciência, porém já se estabeleceu a concordância de que o autismo é um
transtorno do neurodesenvolvimento. Neste trabalho, o acompanhamento do sujeito com autismo compreende as suas
narrativas como um fenômeno singular, ou seja, sua linguagem, verbal ou não, como uma ideação da subjetividade que
se revela e se transforma no processo de encontro com o outro. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivos
compreender como se estabelecem as narrativas de si e do mundo do sujeito diagnosticado com TEA, e suas
possibilidades de construção de interações e auto-suporte. Para isso, utilizam-se como subsídios teóricos a perspectiva
Fenomenológica de Merleau-Ponty, a Sócio-histórica de Lev Vigotsky e, por último, a perspectiva Dialógica, apresentada
por Martin Buber. É a partir de cinco estudos de caso com crianças de 03 a 12 anos, diagnosticadas com TEA, que se
discutem as diferentes formas de narrativas de si que emergem nos processos clínicos retratados. Utilizou-se da
metodologia narrativa, na defesa de que os sujeitos com TEA podem falar de si, e falam, em um movimento de
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comunicar-se que é singular e constante. O estudo dos casos, através do follow up, evidenciou que os recursos da
dialogia e da narrativa viabilizam o desenvolvimento da pessoa com TEA, revelando a importância de sua singularidade
e de sua expressão peculiar na relação com o mundo que pode tornar acessível sua condição, a partir do conceito de
potência e não de déficit .
9294937 - ESTRESSE EM ADOLESCENTES DE UMA ESCOLA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BELÉM
Jair Deivison Freire Amoras (UFPA), Yasmin Borges Farias (UFPA),
Edimeire Pastori de Magalhães Tavernard (SEDUC), Simone Souza da Costa Silva (UFPA - NTPC)
Em alguns contextos ainda se tolera comportamentos característicos da fase da adolescência, em outros se demanda
por novos modelos de respostas baseadas na adultez e no novo estilo de vida que os pais, a escola e grupos de pares
exigem. Esta ambiguidade de identidade gera no adolescente o que tem sido definido como estresse. O estresse é uma
reação do organismo composta por componentes físicos e/ou psicológicos, causados pelas alterações psicofisiológicas
que ocorrem quando a pessoa se confronta com uma situação que a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou que a
faça demasiadamente feliz. O objetivo deste trabalho é descrever estresse de adolescentes cursando o Ensino Médio
de uma escola pública de Belém. A pesquisa tem caráter quantitativo, descritivo e delineamento exploratório.
Participaram dessa pesquisa 24 alunos de uma escola pública de Belém, divididos igualmente entre meninos e meninas,
na faixa de idade entre 13 a 19 anos. Para participar da pesquisa, as participantes tiveram que se encaixar em dois
critérios: ser aluno efetivo da escola e ter o aceite do adolescente e de seu responsável via assinatura do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta de dados se
deu na mediação da escola, onde foram aplicados dois instrumentos: 1) Questionário Juventude Brasileira e 2) Escala
de estress para Adolescentes (ESA). Após a coleta, os dados foram inseridos no Software SPSS (The Statistical Package
for Social Science for Windows, versão 20.0). Para ambos os instrumentos utilizados na pesquisa, foi realizada uma
análise descritiva de médias, porcentagens e desvio padrão. A maioria dos participantes (58,3%) estudava no turno da
manhã, 83,3% declararam ser naturais do Pará e todos se diziam ser solteiros. Além disso, 66,7% se identificaram como
da cor parda. Metade estava no primeiro ano do Ensino Médio, distribuídos nas turmas do segundo ano (16,7%), e do
ensino Técnico. De acordo com os resultados, 83,3% dos adolescentes não tinha estresse. Os meninos apresentaram
uma média geral de 2,13 (DP=0,648159), acima da média das meninas, de 1,25 (DP=4,494441). Destaca-se que a
incidência de depressão entre os meninos que apresentaram estresse. Dessa forma, embora, dos adolescentes
estressados, a maioria fossem meninas, os meninos obtiveram médias maiores.
5946522 - VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTES: ANÁLISE DAS NOTIFICAÇÕES DO SETOR SAÚDE EM BELÉM-PA
Rafaela Cristina Santos (UFPA), Milene Maria Xavier Veloso (UFPA)
O presente estudo objetivou analisar as notificações de violência contra adolescentes, segundo parâmetros
sócioepidemiológicos entre os anos 2009 e 2016, a partir dos dados secundários coletados no Sistema de Notificação
de agravos de Notificação (SINAN-Net), do município de Belém-PA. A literatura da área aponta que no período da
adolescência, as situações de violência podem desencadear problemas permanentes para o desenvolvimento
biopsicossocial desses indivíduos. Tem sido apontado também em estudos nacionais e internacionais a relação entre a
exposição à violência e problemas de saúde mental, em crianças e adolescentes. No presente trabalho foi identificado
um total de 5.645 notificações, sendo que 71,01% das vítimas tinham idades entre 11 e 14 anos e 28,98% entre 15 e 19
anos. A prevalência obtida indicou grande parte das vítimas sendo do sexo feminino com 88,14% totalizando 4.976
notificações. Quanto ao tipo de violência, a mais frequente foi a “violência sexual” assinalada em 4.460 casos (42,83%),
seguida de 2.783 casos de “violência psicológica” (26,73%), 2.673 de “violência física” (25,67%), 315 registros de
“tortura” (3,02%) e 181 de casos de “negligência” (1,73%). O principal agressor assinalado foi um conhecido, seguido de
padrasto e pai biológico; estes se utilizaram, principalmente, da ameaça (50,99%) para perpetrar sua agressão, seguida
de força corporal/ espancamento (39,54%). O perfil obtido corroborou com a literatura, em relação às vítimas meninas
e exposição à violência sexual. A ficha de notificação é um instrumento de garantia dos direitos e proteção social de
crianças e adolescentes. Por meio dela, as medidas necessárias para o enfrentamento à violência podem ser planejadas,
implantadas e avaliadas em termos de políticas públicas. É de suma importância a expansão do conhecimento e
utilização da ficha de notificação pelas unidades de saúde, da educação e da assistência social, para que se revele o
cenário real das ocorrências de violência nos municípios de Brasil. Reafirma-se a necessidade de medidas intra e
intersetorial articuladas no combate à violência a fim de garantir o desenvolvimento saudável dos adolescentes.
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COMUNICAÇÃO ORAL 45 – VIOLÊNCIA, PRIVAÇÃO DE LIBERDADE e ACOLHIMENTO

8436150 - VIOLÊNCIA DE GÊNERO E FEMINICÍDIO SOB A PERSPECTIVA DO G1
Janaína Deponti (URI), Eliane Cadoná (URI)
Entende-se que casos de violência de gênero e feminicídio estão cada vez mais tomando uma proporção de gravidade,
muitas vezes mascarada pela mídia e pela sociedade como um todo. São mulheres que, ainda hoje, sofrem por serem
vitimizadas e fragilizadas por uma sociedade machista, que não conseguem perceber nelas as amarras que as
aprisionam. Dessa forma, o presente resumo traz um relato de pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, o qual
aborda a temática “violência de gênero e feminicídio na mídia digital”. A mídia escolhida para a análise é o portal G1 e
a escolha se deu pelo fato do mesmo ser um dos mais conhecidos meios de comunicação online, ligado a uma rede de
comunicação televisiva cuja cobertura é a maior do País. Tem por objetivo analisar as práticas discursivas presentes na
mídia digital sobre a violência de gênero e o feminicídio, a fim de compreender de que forma a mídia em análise narra
essas situações e os possíveis sentidos produzidos pelos leitores e leitoras ao lerem suas publicações. O estudo constituise em uma pesquisa qualitativa e documental da mídia online, onde estão sendo coletadas todas as notícias publicadas
no ano de 2018 no portal G1, utilizando-se como fonte de pesquisa a ferramenta Google e os termos de busca Violência
de Gênero e Feminicídio. A pesquisa será descritiva, com corte transversal, e o método de análise utilizado, a análise de
discurso. A pesquisa contribuirá para que tal temática seja vista com maior ênfase junto a profissionais envolvidos no
cuidado dessas mulheres, atentando-se, em especial, às práticas discursivas influenciadoras de modos de existir e narrar
o cotidiano.

2165899 - TATUAGENS E SEUS SIGNIFICADOS: ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS DE MODIFICAÇÃO CORPORAL EM
CONTEXTO DE CÁRCERE
Thais Cristina Gurjao Lopes (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Sarah Jhennifer Barros Prestes (UFPA),
Gessica Aline dos Santos Leal (UFPA)
A tatuagem é um fenômeno que esteve presente em diversos períodos da humanidade, possibilitando que variados
saberes a abordem e a compreendam. Sua utilização por tempos foi associada à criminalidade, como quando utilizadas
por grupos específicos como as pessoas custodiadas em ambientes prisionais. O estudo teve como objetivo descrever
e analisar as tatuagens presentes no corpo de mães custodiadas, discutindo as áreas tatuadas e qual o significado para
eles. A pesquisa foi realizada na Unidade Materno Infantil da SUSIPE no Estado do Pará, a qual disponibiliza 14 leitos
para acolher mulheres grávidas ou puérperas em situação privativa de liberdade. Participaram 22 mulheres, sendo treze
grávidas e nove puérperas na faixa etária de 19 a 36 anos. Foram utilizados dois roteiros de entrevista a fim de levantar
dados sociodemográficos e abordar aspectos relacionados às tatuagens das participantes. As entrevistas foram
realizadas individualmente, e solicitado autorização para fotografar as tatuagens. Os principais resultados sinalizam: A
realização da primeira tatuagem ocorreu em média aos 16 anos de idade, os locais do corpo mais tatuados foram os
braços, correspondendo a (30,24%), seguido pelas costas (19,44%) e mãos (16,2%) . As grafias foram feitas de forma a
homenagear pessoas com vínculo afetivo (pais, filhos, companheiros), correspondendo a 64,8% das 108 tatuagens
registradas. A incidência de novas tatuagens motivadas por vínculo afetivo é alimentada com a chegada de novos filhos,
para agraciar pais, amigos e esposos. Além disso, a homenagem para ex-companheiros traz incômodo após o término e
o início de uma nova relação, sendo necessário cobrir com um novo desenho. Houve ainda a aparição de marcas com
significados de relacionamentos homoafetivos. Ademais, a estética também aparece como motivação para a realização
das mesmas, seja para se embelezar ou para ocultar imperfeições como cicatrizes. A ocorrência de simbologias
relacionadas ao mundo do crime apareceu somente uma vez. Assim, no grupo observado as tatuagens não representam
periculosidade, mas são demonstrações de afeto, ou seja, evidencia a particularidade do cárcere feminino, em que o
pertencimento aos seus filhos, familiares e companheiros são expressas através de marcas, além da vaidade da mulher
que busca pelo embelezamento e a elevação de sua autoestima. Estudos precisam ser realizados em ambientes
carcerários femininos para a investigação de suas realidades, formas de expressão, relações interpessoais e rede de
apoio.

3812340 - MATERNIDADE NO CÁRCERE: PERSPECTIVA DE ENTENDIMENTO DE MÃES CUSTODIADAS SOBRE A
MATERNIDADE.
Sarah Jhennifer Barros Prestes (UFPA), Celina Magalhães (UFPA),
Thais Cristina Gurjao Lopes (UFPA), Gessica Aline dos Santos Leal (UFPA)
Nos últimos anos observa-se um crescente número de mulheres custodiadas e dentre as demandas específicas dessa
população estão a gravidez e a maternidade, as quais podem intensificar ou ressignificar as experiências no contexto
carcerário, já que a maternidade traz consigo uma série de cuidados e atenção ao estado biopsicossocial da mãe e da
criança. O estudo teve por objetivo evidenciar a compreensão da maternidade no cárcere, a partir da visão das
custodiadas da Unidade Materna Infantil da SUSIPE, localizada no Estado do Pará. Participaram do estudo treze
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mulheres com idades entre 20 e 33 anos, sendo onze gestantes e duas lactantes. Os dados foram coletados a partir de
uma dinâmica de grupo na semana do dia das mães, realizada pelo projeto de extensão universitária Brinquedoteca
Móvel, onde as mesmas foram convidadas a refletir e escrever em uma folha de papel sobre os lados positivos e
negativos de se vivenciar a maternidade em privação de liberdade, após o registro no papel ocorreram verbalizações
das mesmas sobre o tema. As respostas obtidas tiveram muitos pontos em comum, dessa forma, os pontos negativos e
positivos foram divididos em três ênfases cada. A primeira ênfase do ponto negativo foi a condição do encarceramento,
que apresenta a privação de liberdade como um fator de dificuldade para vivenciar a maternidade; o segunda ênfase
enfatizou os aspectos fisiológicos oriundos da própria gravidez, em que as mudanças do corpo geram bastante
desconforto para a mulher; e por último, observou-se como ponto negativo o rompimento dos vínculos familiares, no
qual as verbalizações enfatizam as preocupações com os demais filhos deixados com terceiros. Quanto aos pontos
positivos, destacou-se a ênfase na criança, que revela o estreitamento dos vínculos afetivos com os filhos gestados no
ambiente prisional; a religiosidade, que evidencia uma perspectiva de mudança de vida; e por último, o
amadurecimento pessoal após a vivência da maternidade no cárcere, haja vista que esse evento possibilitou maior
responsabilidade e reflexão sobre a vida. Os resultados obtidos apontam que a possibilidade da convivência entre mãe
e filho no contexto de privação de liberdade durante os primeiros meses da criança, estimulam a valorização dos laços
familiares, tornando-o um ponto de apoio para o cumprimento da pena, gerando mudanças de atitudes capazes de
influenciar positivamente na sua reintegração à sociedade.

6597181 - INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE EM HOMENS PRIVADOS DE LIBERDADE
Kamêni Iung Rolim (UNISINOS), Denise Falcke (UNISINOS)
O sistema prisional pode ser vislumbrado como um contexto de desenvolvimento humano, permeado por uma série de
vulnerabilidades, em especial insalubres condições de saúde, ausência de efetivo funcional, superpopulação e
encarceramento em massa. Ademais, no Brasil, destacam-se os elevados índices de reincidência, inclusive a reincidência
penitenciária, que é o retorno do egresso ao sistema prisional após o cumprimento de uma pena, em decorrência ou
não de novos delitos. As políticas públicas penitenciárias preconizam ações multidisciplinares para garantir o efetivo
retorno da pessoa para vivência em sociedade e a diminuição de reincidência; contudo, são escassas as publicações
sobre intervenções no Brasil. Partindo disso e considerando o papel da Psicologia enquanto ciência e profissão, o
presente trabalho busca apresentar o processo de adaptação do programa Gerar Percursos Sociais (GPS) ao contexto
do sistema prisional do estado do Rio Grande do Sul. O GPS é uma intervenção psicossocial em nível de prevenção
terciária em saúde desenvolvido em contexto português, inicialmente voltado para jovens infratores e adaptado
posteriormente à população adulta, de 19 a 21 anos de idade. O programa visa promover saúde a partir da modificação
de padrões cognitivos, emocionais e interpessoais e está organizado em 40 sessões semanais organizadas em cinco
módulos: comunicação; relacionamento interpessoal; distorções cognitivas; significado das emoções e as armadilhas do
passado. Considerando aspectos teóricos e técnicos, identifica-se que um programa desta natureza pode ser adaptado,
e constituir-se como um dispositivo de trabalho psicossocial com homens que cumprem pena no sistema prisional do
Rio Grande do Sul. Com o objetivo de adequar o programa ao contexto em questão serão adotados alguns
procedimentos, tais como entrevistas com no mínimo 10 psicólogos experts e a realização de no mínimo 3 grupos focais
com pessoas que cumprem pena, a fim de elencar as principais competências a serem abordadas e aspectos a serem
inclusos na intervenção, que será realizada em um número de 16 encontros. Após isso, a intervenção será aplicada e
sua efetividade avaliada a partir do método experimental. Partindo disso, buscar-se-á refletir sobre as evidências que
sustentam a construção da intervenção, suas possibilidades e desafios e, em especial, os procedimentos que serão
adotados para mensuração da efetividade da mesma. Trata-se de um projeto em construção, que compõe a tese da
primeira autora deste trabalho.

2978997 - PROCESSO DE ADAPTAÇÃO E PERMANÊNCIA: AS INFORMAÇÕES DO ACOLHIMENTO REPASSADAS ÀS
CRIANÇAS
Monalisa Pereira Furtado (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Agnes de Maria Júnior da Silva (UFPA),
Juliana Oliveira dos Santos (UFPA)
O acolhimento institucional é concebido enquanto sétima medida protetiva em casos que envolvam violação de direitos
de crianças e adolescentes. Cabe às instituições promoverem a garantia de direitos a crianças e adolescentes que se
encontram em pleno processo de desenvolvimento. Se configura como um direito fundamental da criança opinar a
respeito daquilo que será melhor para si. Para ser assegurada a opção de escolha o infante necessita ter conhecimento
a respeito da situação em que se encontra. O estudo teve por objetivo conhecer como e quais informações, a respeito
do processo de acolhimento, são repassadas às crianças pelos profissionais de uma instituição da Região Metropolitana
de Belém. Participaram 16 educadores, sete membros da equipe técnica (psicóloga, pedagoga, terapeuta ocupacional,
assistentes sociais, a coordenadora do espaço) e quatro crianças com idades entre cinco a oito anos. Os dados foram
coletados por meio de questionários para a caracterização sociodemográfica das crianças, entrevistas semiestruturadas
(com os técnicos e crianças) e o diário de campo. Os resultados das entrevistas foram analisados por meio de seis
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categorias através do programa IRaMuTeQ. Os principais resultados encontrados foram: 1) Os profissionais
apresentaram um distanciamento em relação à família das crianças acolhidas; 2) As falas das crianças foram carregadas
de desesperança quanto a possibilidade de saída da instituição; 3) Muitos profissionais alegaram não possuir domínio a
respeito do processo da criança; 4) As crianças emitem um número maior de perguntas quando ocorre a saída de uma
outra criança da instituição; 5) Alguns profissionais perceberam o diálogo enquanto fundamental para a compreensão
da criança a respeito de sua condição e 6) Os profissionais não apresentaram um consenso quanto ao fato de as
perguntas das crianças serem ou não respondidas no interior da instituição. Conclui-se que há ausência de consenso
entre os profissionais a respeito de como repassar as informações às crianças, além disso, é necessário problematizar
em vista de melhorar a comunicação existente entre os profissionais e as crianças assim como com seus familiares, para
que o direito a ter conhecimento sobre sua situação seja garantido como preconizado nos documentos oficiais.

8894230 - REDE DE APOIO DA CRIANÇA ACOLHIDA: A PERSPECTIVA DA CRIANÇA
Monalisa Pereira Furtado (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Agnes de Maria Júnior da Silva (UFPA),
Juliana Oliveira dos Santos (UFPA)
As instituições de acolhimento se caracterizam enquanto um meio de desenvolvimento dual, por um lado ela é utilizada
para garantir os direitos de crianças e adolescentes e por outro a permanência prolongada nesse espaço pode acarretar
em riscos ao seu desenvolvimento. É fundamental se pensar na rede de apoio que a criança acolhida possui, uma vez
que, através dos laços pré-existentes pode-se atuar visando o fortalecimento dos vínculos para um futuro retorno à
família. Quanto aos laços constituídos no interior da instituição, se depreende a relevância do afeto para a superação
da quebra de vínculos anterior. O estudo objetivou conhecer a rede de apoio de crianças em acolhimento institucional
na Região Metropolitana de Belém. Participaram do estudo sete crianças, com faixa etária entre cinco e dez anos, por
meio de questionários para a caracterização sociodemográfica, aplicação do mapa dos cinco campos e utilização de
duas perguntas: Com qual dessas pessoas você mais pode contar? Que tipo de apoio ela lhe dá?. Os principais resultados
quanto à situação socioeconômica foram: 1) A maioria das crianças eram do sexo feminino; 2) Todas se encontravam
matriculadas no sistema regular de ensino; 3) O principal motivo para o acolhimento foi a negligência; 4) Quatro crianças
não recebiam visita no período da coleta. No que diz respeito ao mapa: 1) As crianças apresentaram dificuldade em
elencar pessoas correspondentes aos cinco níveis (escola, abrigo, família, contatos formais e amigos) presentes no mapa
e ficaram restritas aos campos: escola, abrigo e família; 2) O campo “Escola” foi o que apresentou o menor número de
pessoas para a maioria das crianças; 3) A figura da mãe aparece no topo do domínio “Família” para todas as crianças
entrevistadas. Em relação às perguntas realizadas: 1) Metade dos entrevistados apontaram pessoas da instituição de
acolhimento como aquelas com quem elas mais podem contar. Conclui-se que a rede de apoio social das crianças ao
mesmo tempo que está associada ao momento que elas estão vivenciando, evidenciado pela semelhança entre
quantidade de pessoas no quadrante abrigo e família, ela também está muito associada ao vivenciado anteriormente
uma vez que crianças com ausência de contato com os familiares os representam em seu mapa. É necessário dar
continuidade à investigação da rede de apoio social das crianças em acolhimento institucional, pois dessa forma é
possível facilitar o processo de reinserção familiar, além de auxiliar na sua habituação ao acolhimento.

COMUNICAÇÃO ORAL 46 – IDOSOS

1791648 - ANÁLISE COMPARATIVA DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE IDOSOS URBANOS E RIBEIRINHOS DO MUNICÍPIO
DE BELÉM-PA
Maria Clara Leão Oliveira (UFPA), Dhully Gleycy Souza Carneiro (UFPA),
Matheus dos Santos da Silveira (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA),
Manuela Lima Carvalho da Rocha (UFPA), Mário Diego Rocha Valente (DETRAN)
Compreende-se que a participação social na terceira idade é uma agente que corrobora para a proteção e garantia na
busca do envelhecimento saudável. Neste sentido, o espaço onde este idoso se encontra pode vir a ser um facilitador
ou não deste fator. O estudo objetivou comparar a participação social de idosos nos contextos urbano e ribeirinho do
município de Belém-PA. A pesquisa é caracterizada como quantitativo do tipo transversal e utilizou o banco de dados
do Projeto de Pesquisa intitulado “Envelhecimento humano na Amazônia” aprovado pelo CNPq. Participaram do estudo
idosos entre 65 a 95 anos, residentes dos bairros Guamá e Pedreira, e nas ilhas do Combú, Cotijuba e Mosqueiro.
Fizeram parte da pesquisa atual 170 idosos sendo respectivamente 98 urbanos e 72 ribeirinhos. Utilizou-se o
instrumento de pesquisa “Questionário Sociodemográfico” elaborado pelos próprios pesquisadores, com o total de
onze itens, sendo analisados somente cinco destes que se referem à participação social dos idosos, a saber: atividade
de lazer, participar de grupo da comunidade, costuma visitar amigos, amigos costumam lhe visitar e pratica de
atividades físicas. Os urbanos tiveram uma maior participação social em relação aos ribeirinhos no que se refere a
atividade de lazer (57,1%), participação em grupos na comunidade (59,1%) e visitar amigos (37,7%). Já os itens recebem
visitas (29,1%) e realizam atividade física (63,8%) os idosos ribeirinhos tiveram destaque. Os resultados revelam como
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o contexto pode influenciar na maneira como ocorre participação social do idoso em detrimento do espaço no qual ele
se encontra.

4674499 - CARACTERÍSTICAS HABITACIONAIS DE IDOSOS EM DOIS CONTEXTOS AMAZÔNICOS: ESTUDO DESCRITIVOEXPLORATÓRIO.
Matheus dos Santos da Silveira (UFPA), Monalisa Pereira Furtado (UFPA),
Manuela Lima Carvalho da Rocha (UFPA), Mário Diego Rocha Valente (DETRAN), Celina Magalhães (UFPA)
A Psicologia do Desenvolvimento contribui para a formulação de políticas públicas, a partir da realização de estudos
exploratórios que descrevam uma realidade em questão. Percebe-se um aumento na produção de estudos que foquem
em aspectos do envelhecimento humano, etapa do ciclo vital antes subjugada dos estudos do desenvolvimento. Nesse
sentido, o presente estudo objetivou descrever as características habitacionais de idosos da região amazônica que
residem em contextos urbanos e ribeirinhos. O estudo, de caráter quantitativo, do tipo transversal, faz parte do projeto
de pesquisa “Envelhecimento humano na Amazônia”, no qual participaram idosos entre 65 a 95 anos, que vivem em
dois barros de Belém-PA e três ilhas da região. Fizeram parte da atual pesquisa 170 idosos sendo 101 de contextos
urbanos e 69 ribeirinhos. Utilizou-se como instrumento de pesquisa o Inventário de Características Habitacionais, que
mapeava bens e serviços presentes na habitação, assim como a percepção do entrevistado quanto à mesma. No que
diz respeito ao tipo de moradia, a maioria dos idosos de ambos os contextos entrevistados possuíam moradia própria,
tendo o arranjo espacial composto por sala, quarto, cozinha e banheiro. A batedora de açaí se caracteriza enquanto um
elemento típico da população localizada no contexto ribeirinho. O fornecimento de energia elétrica, tanto da região
urbana quanto ribeirinha, se dá por meio de Relógio Próprio em sua maioria, ou seja, existe uma empresa responsável
pelo provimento de energia elétrica a essas residências, o qual é realizado mediante pagamento mensal. O
abastecimento de água corresponde à rede pública encanada preponderantemente no caso dos idosos residentes no
meio urbano. Em relação à população ribeirinha, o poço corresponde à principal forma de abastecimento. Foi
perguntado aos idosos se a água utilizada para consumo recebia algum tipo de tratamento, em sua maioria eles
verbalizaram realizar alguma forma de tratamento. Entretanto, um número expressivo de entrevistados de ambos os
contextos relatou não realizar nenhuma forma de tratamento. Quanto às percepções dos participantes, a maioria dos
entrevistados respondeu que gostaria de modificar algo em sua residência, entretanto, se mostraram satisfeitos
morando na comunidade onde eles residem, evoltados a permanecer residindo no local onde moram atualmente.
Conclui-se que o presente estudo apresenta uma amostra significativa do contingente de idosos da região estudada, a
qual nos apresenta indícios de que as condições de moradia dos entrevistados se caracterizam como satisfatórias, uma
vez que a maioria dos idosos entrevistados apresentam acesso a requisitos básicos de habitação.
2347610 - A DINÂMICA RELACIONAL DAS REDES SOCIAIS SIGNIFICATIVAS NO PROCESSO DE APOSENTADORIA: UM
ESTUDO COM MEMBROS DAS REDES RELACIONAIS DE PESSOAS APOSENTADAS
Marcos Henrique Antunes (UFSC), Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (UFSC)
A aposentadoria é um fenômeno complexo e multifacetado que, na contemporaneidade, apresenta-se como um dos
principais desafios que provocam a mobilização de distintos segmentos sociais para discutir e fomentar estratégias de
cuidado e suporte às pessoas no ciclo vital tardio. Isto ocorre, principalmente, devido às alterações na estrutura
sóciodemográfica mundial, as quais resultam do aumento do índice de expectativa de vida, fazendo com que temáticas
correlacionadas ao desenvolvimento longevo carecem ser devidamente enfatizadas nas políticas públicas. Frente a esse
cenário, esta pesquisa, de caráter qualitativo, foi desenvolvida com o objetivo de analisar a dinâmica relacional das
redes sociais significativas no processo de aposentadoria. Os participantes foram 09 pessoas indicadas por aposentados
como membros de suas redes sociais significativas (cônjuges, irmão, amigos e ex-colegas de trabalho). Para a coleta de
dados utilizou-se a técnica de Grupo Focal, e, complementarmente, o diário de campo do pesquisador. A organização e
a análise dos dados fundamentaram-se na Grounded Theory e contou com o auxílio do software Atlas.ti versão 1.6.0
for Mac. Os resultados revelaram que a aposentadoria desencadeia expressivas modificações no cotidiano e no cenário
interpessoal sustentado pelos aposentados, as quais demarcam, por uma via, a redução do contato com os colegas de
trabalho e, por outra via, a ampliação das condições de convivência com a família, os amigos e os grupos comunitários.
Nesse sentido, constatou-se que o desligamento laboral configura um processo recursivo de ruptura, manutenção e/ou
reconstrução de vínculos, sendo que, para além dos aspectos vivenciados pela pessoa que aposenta-se, os membros da
rede são também atingidos, na medida em que são convocados a posicionar-se para responder às demandas que
emergem no âmbito da dinâmica relacional engendrada com tais sujeitos no novo estágio de ciclo vital. Interligado a
esses aspectos, averiguou-se ainda que os membros descreveram-se no cumprimento de funções de apoio emocional,
companhia social e regulação social, o que denota a presentificação dessas pessoas acompanhando e subsidiando os
aposentados em suas experiências e tarefas, após a interrupção dos compromissos de ordem laboral. A partir desses
resultados, ressalta-se a importância de considerar as pautas conversacionais constituídas na esfera das relações
afetivas, pois esse elemento intermedia a construção de significados e o enfrentamento às repercussões do processo
de aposentadoria. Ademais, aponta-se que é necessária a inclusão dos membros das redes em intervenções
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desenvolvidas com vistas à preparação e/ou orientação para aposentadoria, posto que os mesmos influenciam
decisivamente em tomadas de decisões.

3995593 - CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS E FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELAS REDES SOCIAIS SIGNIFICATIVAS DE
PESSOAS APOSENTADAS
Marcos Henrique Antunes (UFSC), Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (UFSC)
O processo de aposentadoria afigura-se como um evento estressor do ciclo de vida, sendo capaz de ocasionar
transformações em diferentes esferas de desenvolvimento, abrangendo desde a identidade pessoal e profissional até
os vínculos afetivos e sociais. Nessa perspectiva, considera-se que as redes sociais significativas, enquanto nichos
interpessoais que os aposentados integram e participam, constituem bases para o provimento de recursos emocionais
e materiais que podem contribuir diretamente no enfrentamento às mudanças decorrentes desse estágio. Baseado
nisso, este estudo, de caráter qualitativo, foi desenvolvido com o objetivo de analisar as características estruturais e as
funções das redes sociais significativas de pessoas aposentadas. Os participantes foram 12 pessoas aposentadas, com
idades entre 52 e 66 anos. Os instrumentos empregados para a coleta de dados foram a entrevista semiestruturada e o
Mapa de Redes. A organização e a análise dos dados fundamentaram-se na Grounded Theory e contou com o auxílio
do software Atlas.ti versão 1.6.0 for Mac. Os resultados evidenciaram a predominância de redes de tamanho grande,
contendo entre 11 e 41 membros, com considerável nível de compromisso relacional. Apesar de os participantes
sustentarem também vínculos em outros contextos relacionais, tais como na comunidade, nos serviços de saúde e nos
espaços de estudos, constatou-se que a família e os amigos distinguiram-se como os articuladores centrais das
interações sociais nesse período da vida. As principais funções desempenhadas pelas redes dos aposentados dizem
respeito ao fornecimento de apoio emocional e companhia social, demonstrando que os intercâmbios relacionais
caracterizam-se pela realização de atividades conjuntamente, bem como por atitudes positivas e empáticas em torno
desses sujeitos. Associado a isso, averiguou-se também que as redes influenciaram diferentes momentos do processo
de aposentadoria, sendo que as funções exercidas pelos membros foram importantes recursos que auxiliaram na
tomada de decisão e na reconstrução de um projeto de vida após a interrupção dos compromissos laborais. Diante do
exposto, aponta-se sobre a demanda de abordagens abrangentes na leitura dessa transição e suas repercussões, assim
como nas práticas comunitárias e políticas públicas, cuja reflexão deve contemplar a análise pormenorizada da realidade
sociocultural das pessoas aposentadas, identificando a dinâmica que estas co-constroem junto aos seus vínculos e a
mobilização de ajuda por meio dos mesmos.
6276121 - IDOSOS SOROPOSITIVOS: ENTRELACES E REFLEXÕES SOBRE ENVELHECER COM O DIAGNÓSTICO DE
HIV/AIDS
Isadora Cristina Putti Paludo (UFSC), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM)
Atualmente cresce o número de idosos soropositivos no Brasil e esse é um assunto de relevância para a saúde e as
políticas públicas que são destinadas a essa população. Envelhecer sendo soropositivo é um desafio duplicado, visto
que é uma fase do desenvolvimento que evoca significados singulares para cada sujeito. Sendo assim, o impacto do
diagnóstico traz à cena a sexualidade dos idosos e desvela estigmas relacionados a doença. Buscando compreender
como se constrói a vivência de envelhecer com HIV/Aids, foi desenvolvido, no ano de 2018, um estudo qualitativo
descritivo, com referencial teórico psicanalítico. Este foi aprovado no Comitê de Ética, sob o registro número CAAE
88154718.6.0000.5346, e realizou-se em um hospital público do interior do Rio Grande do Sul. Como instrumentos
foram utilizados questionário sociodemográfico e entrevista semiestruturada, enquanto os dados foram analisados a
partir da Análise de Conteúdo de Bardin. Nesse sentido, a amostra foi composta por um total de sete idosos, sendo três
mulheres e quatro homens, com média de idade de 61 e 69 anos, identificados com HIV/Aids através do SINAN nos anos
de 2016 e 2017. Neste estudo, foram construídas três categorias que retratam como idosos com HIV/Aids significam
suas experiências. A primeira categoria, “Eu tenho cara de velho? Eu ajo como velho?”, problematizou os olhares sobre
o envelhecer, os registros que passaram a marcar o corpo e a imagem, além de debater questões do narcisismo. A
segunda, “- Tu tá com Aids! (...) - Eu perdi o chão”, abordou o processo de luto desencadeado pela descoberta do
diagnóstico e os sentimentos frente a doença. Já na última, “Isso aqui não vai sair das quatro paredes, eu não vou abrir
pra ninguém”, se refletiu sobre o não compartilhamento da doença e o medo do estigma e da discriminação. Nesse
sentido, é fundamental dialogar sobre a sexualidade no envelhecimento e criar programas de prevenção de HIV/Aids
específicos a essa faixa etária. Para se oferecer saúde e cuidado integral aos idosos soropositivos, é necessário
desmistificar tabus garantindo-lhes uma vida sexual saudável e contínua, o que lhes é de direito. Por fim, promoção de
saúde para os idosos com HIV/Aids deve ser pensada como um espaço de fala, escuta, apoio e respeito a esses sujeitos,
além de configurar-se como uma ferramenta informativa e de empoderamento.
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3797775 - INDICADORES DE DEPRESSÃO NA POPULAÇÃO IDOSA: DIFERENÇAS ENTRE O CONTEXTO URBANO E
RIBEIRINHO.
Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Manuela Lima Carvalho da Rocha (UFPA),
Dhully Gleycy Souza Carneiro (UFPA), Mário Diego Rocha Valente (DETRAN), Juliana Oliveira dos Santos (UFPA)
A depressão tem se mostrado como um prevalente problema de saúde na população idosa acarretando impactos
negativos para a qualidade de vida e para o desenvolvimento desse grupo. O presente trabalho objetiva analisar as
diferenças entre os indicadores de depressão obtidos com o instrumento GDS15 (Escala de Depressão Geriátrica) na
população idosa de um contexto urbano e ribeirinho. Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal onde
utilizou-se o banco de dados do projeto de pesquisa intitulado “Envelhecimento humano na Amazônia: qualidade de
vida e desempenho cognitivo de idosos de contextos urbano e ribeirinho” aprovado pelo CNPq. Fizeram parte da
pesquisa 170 idosos, sendo respectivamente 98 urbanos e 72 ribeirinhos, na faixa etária entre 65 a 95 anos. Utilizou-se
como instrumento a GDS-15 que abarca 15 questões que contemplam perguntas acerca da saúde emocional do idoso.
Os resultados foram agrupados em três grupos, a saber: pontuação de 0-1 como o grupo menos propenso a desenvolver
depressão, pontuação de 2-3 como o grupo com média probabilidade e pontuação de 4-5 como o grupo com maior
probabilidade. Os dados mostram que os idosos do contexto urbano se concentram em sua maioria no grupo com média
probabilidade (47,47%) e o restante dos idosos desse contexto se distribuem igualmente nas categorias de mais
propensos e menos propensos a ter depressão, em que cada categoria tem 26,26% respectivamente. Os idosos do
contexto ribeirinho apresentaram maior porcentagem (40,2%) no grupo com menor probabilidade a depressão, 36,1%
dos idosos desse contexto ficaram no grupo de média probabilidade, e apenas 22,22% dos idosos ribeirinho se
enquadraram no grupo mais propenso a depressão. É notável que uma porcentagem considerável dos idosos dos dois
contextos ficaram no grupo de média probabilidade, a principal diferença entre os contextos se dá pela porcentagem
maior de idosos do contexto ribeirinho no grupo de menor probabilidade a depressão, o que demonstra que o contexto
em que esse idoso se encontra pode influenciar na sua saúde mental. Os dados ressaltam a necessidade do investimento
em políticas públicas e intervenções como a aplicabilidade do GDS15 como instrumento de rastreio nas unidades de
saúde na prevenção, buscando contribuir para a preservação da sua saúde mental e qualidade de vida da pessoa idosa.

4819888 - QUALIDADE DE VIDA: UMA COMPARAÇÃO ENTRE IDOSOS DO CONTEXTO URBANO E RIBEIRINHO
Dhully Gleycy Souza Carneiro (UFPA), Celina Magalhães (UFPA), Manuela Lima Carvalho da Rocha (UFPA),
Mário Diego Rocha Valente (DETRAN), Juliana Oliveira dos Santos (UFPA),
Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA)
O crescimento acelerado da população idosa também traz consigo a necessidade de se estudar cada vez mais meios
deste idoso alcançar um envelhecimento saudável e ativo proporcionando uma melhor qualidade de vida. Portanto o
presente estudo tem como objetivo comparar a qualidade de vida (QV) entre idosos do contexto urbano e ribeirinho.
Realizou-se um estudo quantitativo e transversal onde utilizou-se o banco de dados do projeto de pesquisa
“Envelhecimento humano na Amazônia: qualidade de vida e desempenho cognitivo de idosos de contextos urbano e
ribeirinho” aprovado pelo CNPq. Fizeram parte da pesquisa 170 idosos na faixa etária entre 65 a 95 anos, residentes na
capital paraense, em bairros do centro e de ilhas pertencentes ao município. Utilizou-se como instrumento o
questionário SF36. Os dados mostraram que os idosos do contexto ribeirinho apresentaram um melhor resultado no
índice de estado geral, com média de 67,2. Nos dois contextos o índice de Dor apresentou a mesma média (61). Em
relação aos outros índices, os idosos urbanos apresentaram melhores resultados em relação aos ribeirinhos, isso pode
ser justificado por essa população ter um acesso mais fácil aos meios de comunicação, atividades de lazer, serviços de
saúde entre outros aspectos, em relação aos idosos ribeirinhos. Nos resultados obtidos os idosos ribeirinhos
apresentaram um índice de aspectos físicos abaixo da média, com o escore de 47,43, que pode está relacionado com o
estilo de vida desses idosos, que geralmente passaram a vida realizando trabalhos braçais com exposição ao sol. Os
resultados demonstram a necessidade de investimentos em serviços que atendam a demanda de cada idoso levando
em consideração o contexto no qual está inserido de forma que venha promover melhor qualidade de vida.

COMUNICAÇÃO ORAL 47 – AUTISMO, INTERVENÇÕES
9789960 - APLICAÇÃO DO INVENTÁRIO DIMENSIONAL DE AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL (IDADI) EM
AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE UM CASO ATÍPICO
Larissa Ko Freitag Neubarth (UFRGS), Euclides José de Mendonça Filho (UFRGS),
Denise Ruschel Bandeira (UFRGS), Mônia Aparecida da Silva (UFSJ),
Flávia Moreira Lima (HCPA), Dandara Varela (PUCRS)
A avaliação psicológica é um processo amplo que busca, a partir de uma investigação clínica e interventiva, avaliar e
descrever um pouco do funcionamento psicodinâmico do avaliando em determinado momento e local e estabelecer
encaminhamentos e indicações possíveis. Para uma interpretação e análise adequadas, é possível utilizar diferentes
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técnicas científicas e linhas teóricas presentes na formação do psicólogo, que servirão como apoio junto às informações
provenientes de entrevistas com o próprio avaliando e das instituições que o atravessam. O objetivo deste trabalho é
apresentar um estudo de caso sobre a avaliação psicológica do paciente 1., 7 anos e 11 meses, avaliado em um hospital
universitário no Rio Grande do Sul e com queixas de agressividade e dificuldades de aprendizagem, associadas a uma
condição neurológica marcante e um contexto de vulnerabilidade social. A metodologia utilizada foi entrevista lúdico
diagnóstica com o avaliando, avaliação de seu desenho livre, entrevistas de anamnese com a mãe, contato com a sala
de Integração de recursos da escola, aplicação do teste projetivo Children Apperception Test (CAT), dos psicométricos
Teste não-verbal de inteligência SON-R 2½-7[a] e Escala de Inteligência Wechsler Abreviada (WASI) e realização de uma
entrevista de devolução. Ao longo do processo, foi observada uma dificuldade de encontrar instrumentos desenvolvidos
no contexto brasileiro e que avaliassem o desenvolvimento infantil de maneira ampla para que o caso pudesse ser
melhor compreendido. Por isso, foi utilizado de forma exploratória e como fonte complementar o Inventário
Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil (IDADI), tendo sua faixa etária comparada em termos de normas
à de 66 a 72 meses, mesmo sendo uma faixa abaixo da idade do paciente. Dentre os resultados observados, que foram
marcantes para a família tanto a nível investigativo quanto interventivo, está a relação entre os domínios cognitivo, de
comunicação e linguagem receptiva e expressiva abordados no Inventário e os resultados dos quocientes de
inteligência, escala de raciocínio e os resultados dos instrumentos psicométricos. Além disso, recebeu-se um retorno da
mãe quanto ao procedimento de aplicação do IDADI nos domínios socioemocional e de comportamento adaptativo,
onde ela sentiu um esclarecimento e uma possibilidade de nomeação de suas observações do desenvolvimento do filho
em relação a outras crianças e ao que se espera para sua idade no contexto brasileiro. Assim, foi encontrado no IDADI
um instrumento de avaliação adequado e de qualidade mesmo em casos atípicos de possível atraso global no
desenvolvimento da criança.
6335233 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE O ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO ÀS FAMÍLIAS E CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES.
Joana Barreto (CUES), Milena Aragão (CUES)
O transtorno do espectro autista (TEA) é uma síndrome caracterizada por déficits de habilidades sociais, comunicativas
e a presença de comportamentos repetitivos e estereotipados, iniciado ainda na primeira infância. O diagnóstico pode
ser de difícil recepção para a família, a qual necessita de acolhimento adequado para vivenciar esse processo de maneira
saudável. Diante disso, o presente artigo visa descrever a experiência de um atendimento terapêutico (AT) à três famílias
residentes em Aracaju/SE, cujos filhos receberam o diagnóstico de TEA, sendo uma delas autismo gemelar. Como
resultado, foi observado que as famílias vivenciam, desde a suspeita e fechamento do diagnóstico até o tratamento
intensivo de intervenção precoce, momentos muito semelhantes às cinco fases do luto: negação, raiva, barganha,
depressão e aceitação. Observou-se que a negação começa, por exemplo, quando a mãe percebe que o filho não olha
para ela durante a amamentação, ou quando o pai identifica que o filho não responde a interação. Nesse momento, as
famílias podem negar o problema, dizendo que “é apenas uma fase e quando crescer vai melhorar”. No entanto, com o
tempo os sinais ficam cada vez mais evidentes, gerando sentimento de raiva, seja das pessoas que comentam, de si
mesmos e/ou do filho. Gradualmente, inicia-se o processo da barganha, onde os pais começam a “negociar” e então
buscam tratamento, fato que proporciona a melhora das crianças, entretanto, estas percebem que os avanços são
apenas o começo de uma longa trajetória, uma vez que melhora não é a “cura’’. A depressão ocorre quando há o
sentimento de impotência frente à esta situação. As famílias atendidas passaram pelas etapas anteriormente descritas
e agora vivenciam a fase da aceitação, conseguindo ser parceiras no tratamento da criança, o qual ocorre quatro vezes
por semana em domicilio e uma vez por semana na fonoaudióloga, seguindo os princípios da Análise do Comportamento
Aplicada (ABA). Apesar do trabalho realizado surtir efeito positivo, é preciso mais mobilização política para que a Lei
12.764 possa ser cumprida com qualidade, tendo em vista o cotidiano destas e outras famílias ainda ser permeado por
desafios que perpassam e ultrapassam o processo psicoterápico, sendo necessária, por exemplo, a qualificação e o
fortalecimento da rede de atenção psicossocial e cuidados de saúde, além de assegurar políticas de educação sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades.
5876915 - O PERFIL DA POPULAÇÃO INFANTIL COM SUSPEITA DE DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA ATENDIDA POR UM CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DE UMA CIDADE DO SUL DO BRASIL
Carla Cecília Rocha (UNIVALI), Sara Mariane Velasques de Souza (UNIVALI),
André Felipe da Costa (UNIVALI), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
Essa pesquisa teve como objetivo caracterizar o perfil da população infantil com suspeita de Transtorno do Espectro
Autista atendida por um Centro Especializado em Reabilitação (CER), levantar fontes, motivos de encaminhamentos,
características sociodemográficas, instrumentos psicométricos utilizados nas avaliações e os níveis de diagnóstico
recebido. Neste estudo documental retrospectivo, descritivo e exploratório-quantitativo, foram avaliados 685
prontuários de usuários com idade de 0 a 12 anos incompletos, atendidos entre 2014 até dezembro de 2017. Os
resultados mostraram que a média de idade da amostra é de 5,47 anos, sendo que 83,8% é do sexo masculino, 42%
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encontram-se na educação infantil, 59,7% são de família nuclear e 83,6% possuem irmãos. Os dados sóciodemograficos
mostraram que a faixa etária mais frequente nas mães foi de 30-39 anos, compondo 45,9% da amostra, e de 30-39 anos
entre os pais, compondo 47,1% da amostra. Em relação a escolaridade, a maior frequência de mães (36,8%) e de pais
(27,3%) possuem ensino médico completo, e 33,3% das mães são donas de casa e 24,4% dos pais trabalham em áreas
de construção civil. Os sinais que mais motivaram encaminhamentos pelos profissionais da Atenção Básica foram déficit
de linguagem (58,8%), comportamento externalizante (56,9%), comportamentos internalizantes (49,5%) e déficit
cognitivo (22,9%). Os dados também mostram que 30,1% da população que iniciou o processo de avaliação, obteve o
diagnóstico de TEA e o nível mais recorrente foi o nível leve. Já 20,4% das crianças que iniciam o processo de avaliação
foram desligadas por abandono, 10,5% foram desligadas a pedido dos pais, 8% ainda estavam em processo de avaliação
quando esta pesquisa foi realizada e 29,2% concluíram o processo de avaliação, mas não possuíam critérios para fechar
o diagnóstico de TEA, sendo desligadas também. O instrumento mais utilizado foi o ABC (70,5%), seguido pelo ATA
(65,7%) e pelo Vineland (64,7%). Destaca-se a avaliação precoce como fator de proteção, visto que quanto antes o
diagnóstico, melhor o prognóstico das crianças com TEA. Observa-se também a efetividade da aplicação do serviço que
essa política pública se propõe, entretanto, há questões que devem ser revisadas, como a necessidade de instrumentos
qualificados para avaliação do diagnóstico e a capacitação continuada para profissionais que atuam nessas políticas.
Esta pesquisa teve o subsídio financeiro do Governo do Estado de Santa Catarina, através da bolsa pesquisa do artigo
170.
8575967 - AUTISMO ASSOCIADO A OUTROS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO: PERCEP(A)ÇÕES
NECESSÁRIAS PARA A PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE NO ENSINO SUPERIOR
Rosilene Rodrigues Prado (UFPA)
O autismo caracteriza-se por ser um transtorno do neurodesenvolvimento marcado por déficits na área da
comunicação, interação social e, comportamento restrito e repetitivo. A abordagem neuropsicológica do TEA acredita
que prejuízos nas funções executivas podem estar relacionados aos déficits cognitivos e comportamentais nas pessoas
autistas envolvendo processos cognitivos complexos fundamentais para a organização, adaptação do comportamento
as mudanças que ocorrem no ambiente. A gravidade do TEA deve ser diagnosticada considerando o tipo de suporte
necessário a pessoa autista que podem ocorrer em 3 níveis: 1- exigindo apoio; 2- exigindo apoio substancial; 3- exigindo
apoio muito substancial. Acreditamos que também deve ser considerado o contexto social, econômico, político e
cultural no qual elas estão inseridas, sempre pautada numa ação inter e multiprofissional. O presente estudo objetiva
compartilhar as experiências da equipe da CoAcess/SAEst/UFPA, acerca do atendimento oferecido aos alunos autistas
na UFPA. A abordagem é quanti-qualitativa. Os dados foram coletados no espaço de atendimento da CoAcess, a partir
de consulta a documentos dos alunos e registros das ações da equipe junto aos alunos autistas e seus pares (pais,
gestores, professores, colegas de turma e monitores), após assinatura do TCLE. Os dados foram organizados em 3
categorias elencadas nos resultados, e analisados a luz dos teóricos na área da inclusão. Os resultados evidenciam 1)
Transtornos do neurodesenvolvimento associados ao TEA: Dos 20 alunos autistas atendidos pela equipe, 09 apresentam
de 02 a 04 transtornos associados ao TEA como, TDA-H, Dislexia, DPAC, Epilepsia levando a manifestação de dificuldades
quanto ao controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho, planejamento e organização afetando de
forma significativa o desempenho de habilidades acadêmicas, emocionais e sociais; 2) barreiras vivenciadas pelos alunos
autistas na academia: atitudinais (desconhecimento de professores e colegas acerca do TEA levam a invisibilidade na
sala de aula e a vivência de sentimentos de desvalia); arquitetônicas (alocação de espaços inadequados para
aprendizagem contribuem para a ocorrência de disfunção da integração sensorial); tecnológicas (metodologias e
recursos inadequados levam a déficits na aprendizagem); Comunicação (didática inadequada leva a má compreensão
dos conteúdos); 3) Estratégias para promover acessibilidade para os alunos TEA: escuta individual e coletiva dos alunos
autistas e seus familiares ajudam no fortalecimento de vínculos; rede de parcerias com familiares, gestores, professores,
colegas de turma promovem acessibilidade; monitorias psicopedagógicas e específicas para os alunos TEA ajudam na
redução dos déficits nas FE. Consideramos que as ações desenvolvidas pela equipe da CoAcess têm contribuído para a
reduzi-las.

1496670 - INTERVENÇÕES EM ADOLESCENTES E ADULTOS DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA): UMA REVISÃO DE LITERATURA
Tatiany Ribeiro do Carmo (UFPA)
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento que pode ocasionar déficits na área
de comunicação social e/ou a apresentação de padrõescomportamentais restritivos e estereotipados. A literatura
analítico-comportamental aponta que é escassa a produção de estudos tendo como participantes adolescentes e
adultos com diagnóstico de TEA. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento na
literatura da Análise do Comportamento sobre os tipos de intervenção realizadas com pessoas diagnosticadas com TEA
dessas populações. Para tanto, foi realizada uma busca no Journal of Applied Behavior Analysis (JABA), um dos
periódicos mais importantes da área, entre os anos de 1980 e 2019. Dentre os principais resultados obtidos, verificou-

322

se que os estudos tiveram em boa parte como objetivo a implementação do treino de habilidades sociais e a capacitação
de adultos com TEA para a aplicação de tentativas discretas. O presente estudo fornece um mapeamento da literatura
acerca de como a intervenção analítico- comportamental ao autismo vem sendo feita com adolescentes e adultos para
profissionais que atuam nessa área.

COMUNICAÇÃO ORAL 48 – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
5263964 - IDENTIFICAÇÃO DOS TIPOS DE APEGO EM MULHERES QUE PASSARAM POR VIOLÊNCIA CONJUGAL
Bruna Fragoso Rodrigues (UFSM), Thamires Pereira Barbosa (UFSM),
Vanessa Cadore Machado (Prefeitura Municipal de Manoel Viana), Silvio José Lemos Vasconcellos (UFSM)
A violência contra a mulher tem sido uma temática muito investigada na Psicologia devido à sua grande ocorrência nos
dias atuais. Sendo esta, uma problemática que, muitas vezes, transpassa gerações e mostra-se atualmente como um
problema de saúde pública. O que se percebe é que, muitas vezes, as vítimas não conseguem fazer a denúncia contra o
agressor na delegacia por inúmeros motivos, seja por depender financeiramente e/ou emocionalmente do mesmo.
Nesse sentido, é importante destacar a forma como fatores sociais sustentam a existência dessa violência: questões de
gênero, nível sócio econômico e de escolaridade, a rede de apoio que a vítima possui e aspectos desenvolvimentais.
Sendo assim, o estudo busca identificar os tipos de apego em diferentes relações vinculares de mulheres que passaram
por violência conjugal (pai, mãe, amigo e namorado). Pois na literatura, há evidências de que os tipos de apego
desenvolvidos podem interferir na qualidade das relações estabelecidas na vida adulta. Este estudo trata-se de uma
pesquisa de método quantitativo transversal. Os instrumentos utilizados foram: Uma Ficha sociodemográfica para o
registro de dados sobre a violência sofrida e o Questionário de Estruturais Relacionais que avalia os tipos de apego (ECRRS). A amostra foi composta por 30 mulheres vítimas de violência conjugal, maiores de 18 anos, que buscaram
atendimento nas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (DEAM) de duas cidades do interior do Rio Grande
do Sul. Percebeu-se a partir dos instrumentos utilizados que a média do estilo evitativo de apego em relação ao
namorado pontuou mais alto quando comparado às demais figuras de apego investigadas, e grande parte apresentou
apego seguro com a figura de pai, mãe e amigo. Desta forma, pode-se inferir que na amostra pesquisada tais vínculos
em relação ao parceiro amoroso podem ter sido fragilizados por conta das relações amorosas violentas, sendo que na
base da família de origem apresentavam-se seguras. Tais formas de vinculação segura podem se mostrar como fatores
de proteção para que a vítima consiga romper com o ciclo abusivo. Esse estudo contribuiu mostrando a necessidade de
intervenções que estimulem aspectos positivos do desenvolvimento como por exemplo os modos de vinculação, para
que essas mulheres que passaram por situações de violência consigam estabelecer relações mais saudáveis no futuro e
consigam criar estratégias de proteção para evitar relações abusivas.
5578272 - PERCEPÇÃO DE ESTILOS PARENTAIS DE ORIGEM DE MULHERES QUE PASSARAM POR VIOLÊNCIA CONJUGAL
Thamires Pereira Barbosa (UFSM), Bruna Fragoso Rodrigues (UFSM), Lisiane dos Santos Welter (UFSM),
Silvio José Lemos Vasconcellos (UFSM)
A violência perpetuada por parceiro íntimo contra a mulher tem sido um dos temas mais investigados na Psicologia,
devido ao alto índice de registro desse tipo de violência. No Brasil, mesmo após a criação de leis e de dispositivos para
assegurar a proteção das mulheres, percebe-se ainda que as mesmas possuem dificuldades para romper com o parceiro
agressor. Além disso, a literatura aponta que muitas mulheres que passam por violência na vida adulta podem ter sido
violentadas desde a sua infância. A violência doméstica muitas vezes é perpassada por gerações, influenciando em
padrões disfuncionais de cuidado que acabam naturalizando práticas violentas ao longo do desenvolvimento. Tais
práticas, então, são percebidas como sendo inerentes às diferentes relações, como as relações amorosas. A partir disso,
o presente estudo objetivou identificar os estilos parentais de origem e a ocorrência de violência na infância de mulheres
que passaram por violência conjugal. Participaram desse estudo 30 mulheres maiores de idade que buscaram
atendimento em Delegacias Especializadas de atendimento a mulher de duas cidades do interior do Rio Grande do Sul.
Foi utilizado o Inventário de Estilos Parentais (IEP) para avaliar os estilos parentais de origem e foi utilizada uma ficha
sociodemográfica com questões sobre a violência sofrida na vida adulta e na infância. Foram seguidos todos os
procedimentos éticos previstos em pesquisa e utilizou-se estatística descritiva para análise dos dados. Os resultados
mostraram que, em geral, as participantes pontuaram práticas parentais disfuncionais na família de origem, mesmo as
que não relataram ter sofrido violência na infância. Dentre as práticas parentais de origem disfuncionais está o uso da
violência como forma de cuidado, de modo que os dados sugerem que as participantes podem apresentar uma
dificuldade em reconhecer alguns comportamentos violentos, podendo até mesmo naturalizá-los. A partir disso, o
presente estudo pode contribuir no entendimento de fatores de risco nas famílias de origem que podem acabar
interferindo na manutenção e na dificuldade de reconhecimento de relações amorosas disfuncionais. Estudos nessa
área podem embasar práticas de prevenção ao longo do desenvolvimento, especialmente desde a infância, no que diz
respeito a promover fatores de proteção frente aos diferentes tipos de violência.
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3528642 - CICLOS DE MUDANÇA IDENTIFICADOS NO PROCESSO PSICOTERAPÊUTICO DE MULHERES COM HISTÓRICO
DE VIOLÊNCIA POR PARCEIRO ÍNTIMO
Júlia Carvalho Zamora (Autônomo), Beatriz Gross Curia (PUCRS), Luísa Fernanda Habigzang (PUCRS)
Para o tratamento adequado de mulheres com histórico de violência, é fundamental que as intervenções em
psicoterapia tenham respaldo metodológico baseado em estudos científicos. Para tal, podem ser realizados estudos de
processo em psicoterapia. A partir disso, foi desenvolvido um protocolo de psicoterapia cognitivo-comportamental
dividido em quatro etapas, sendo: 1) psicoeducação sobre violência contra mulher e relações de gênero, visando à
reestruturação cognitiva sobre aspectos da violência; 2) exposição gradual às memórias traumáticas e treino de
regulação emocional; 3) treino em resolução de problemas; 4) fortalecimento de estratégias de proteção e construção
de projetos futuros. O objetivo geral deste estudo foi identificar e analisar ciclos de mudança, construto atrelado ao
progresso terapêutico, presentes no processo psicoterapêutico de mulheres com histórico de violência por parceiro
íntimo. Ainda, objetivou-se: 1) identificar quais etapas do protocolo de psicoterapia promoveram maior quantidade de
ciclos de mudança por meio do Therapeutic Cycles Mode (TCM); 2) verificar quais técnicas utilizadas no protocolo de
psicoterapia estão associadas aos ciclos de mudança; e 3) identificar momentos-chave de cada sessão do protocolo de
psicoterapia por meio do TCM e analisar a temática central presente nestes momentos. A amostra, selecionada por
conveniência, foi composta por três mulheres com idade a partir de 18 anos que experienciaram violência por parceiro
íntimo. Efetuaram-se análises das transcrições das sessões no software TCM. Posteriormente, as transcrições das
sessões com ciclos de mudança foram analisadas por meio da Análise Temática. Foram encontrados ao todo 78 ciclos
de mudança, sendo que todas as sessões analisadas geraram pelo menos um momento-chave de sessão e a primeira e
última etapa apresentaram maior presença de ciclos mudança. As principais técnicas foram: questionamento socrático,
flecha descendente, psicoeducação sobre violência, psicoeducação sobre emoções e treino de habilidades de proteção.
Os temas em comum encontrados foram: relações familiares; violência de gênero; violência pelo parceiro íntimo e rede
de apoio. O estudo apontou evidências iniciais de que o protocolo promove mudanças terapêuticas significativas. O
protocolo também apresentou bom desencadeamento entre as sessões e evidenciou temas potencialmente
relacionados ao progresso terapêutico, bem como as técnicas pertinentes no trabalho com essa população. Este
protocolo também necessita de pesquisas de impacto para somar aos resultados encontrados neste estudo.
1859366 - VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DE VIDA E ESTRATÉGIAS DE
ENFRENTAMENTO DE MULHERES ACOLHIDAS EM CASA-ABRIGO
Scheila Krenkel (UFSC), Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (UFSC),
Leonor M. Cantera Espinosa (Universitat Autònoma de Barcelona)
A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública e violação dos direitos humanos. Devido à sua
incidência e comprometimento para o desenvolvimento da mulher, a violência pode ocasionar sérias consequências
para a saúde física, mental e reprodutiva. Dentre elas, destacam-se: cefaléias, lombalgias, problemas gastrointestinais,
uso abusivo de álcool, depressão, ansiedade, insônia, tentativa de suicídio e doenças sexualmente transmissíveis. Diante
disso, ações e medidas têm sido desenvolvidas para o enfrentamento do problema, dentre elas a criação de casas-abrigo
que acolhem mulheres em situação de violência que estão em risco iminente de morte. Além das casas-abrigo, as
mulheres que vivem nessa situação utilizam outras estratégias de enfrentamento, que podem ser focadas no problema,
na emoção e/ou na rede de relações. Assim, o objetivo desta pesquisa qualitativa foi compreender o processo de
reconstrução do projeto de vida e as estratégias de enfrentamento utilizadas no cotidiano de mulheres ex-abrigadas
por situação de violência. Foram entrevistadas, em dois momentos, seis mulheres que estiveram abrigadas em uma
casa-abrigo da região Sul do Brasil. O primeiro momento foi logo após a saída da casa-abrigo e o segundo, cerca de dois
anos depois. Os dados foram organizados e analisados com base na Grounded Theory, com auxílio do software Atlas.ti
7.0. Os resultados mostraram que a passagem pela casa-abrigo foi um momento de aprendizado, reflexões e
desenvolvimento da autonomia e autoconfiança. Dentre os projetos pessoais e para a família, foram relatados planos
quanto a ter um novo relacionamento afetivo e moradia própria. O principal projeto de vida se referiu ao
aperfeiçoamento profissional por meio de estudos (cursos técnicos e de graduação). Dentre as estratégias de
enfrentamento focadas no problema, destacou-se a busca pelos profissionais dos serviços de assistência social. As
estratégias de enfrentamento focadas na emoção foram, principalmente, a religiosidade/espiritualidade e, na rede de
relações, familiares e amigos, os quais ajudavam as mulheres com conselhos, auxílio financeiro e/ou apoio emocional.
Visando o compromisso ético com a promoção do desenvolvimento das mulheres em situação de violência, torna-se
importante a criação de ações em que as casas-abrigo possam ter espaços para fornecer elementos efetivos para a
reconstrução dos seus projetos de vida. Além disso, no trabalho comunitário, faz-se necessário o desenvolvimento de
práticas que visem à promoção da saúde e à prevenção da violência no contexto familiar, por meio de ações que
informem as mulheres sobre seus direitos e recursos disponíveis para o enfrentamento da violência.

324

4996968 - LEGITIMAÇÃO DA VIOLÊNCIA MORAL E PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER: UMA VISÃO DOS ADOLESCENTES
PARAIBANOS
Amanda Trajano Batista (UFPB), Ana Alayde Werba Saldanha Pichelli (UFPB)
Introdução: A violência de gênero diz respeito a um fenômeno social persistente, cuja relação de poder acaba por
submeter corpo e mente femininos ao domínio masculino. As violências contra a mulher envolvem cinco categorias:
física, patrimonial, sexual, moral e psicológica, sendo expressivos os índices nacionais dessas violências. É no período da
adolescência que os indivíduos tendem a iniciar seus relacionamentos afetivos-sexuais e a estabelecer padrões de
relacionamento e, uma vez que tal padrão envolva crenças e comportamentos que legitimam a violência contra a
mulher, a naturalização da violência pode se perpetuar ao longo da vida. Objetivo: Partindo de tais pressupostos,
fundamentado na perspectiva da construção social dos gêneros e utilizando a teoria das Crenças Societais, o objetivo
desse estudo foi analisar crenças que legitimam as violências de gênero dos tipos moral e psicológica por adolescentes.
Método: Participaram 201 estudantes do Ensino Médio de escolas pública e privada da cidade de João Pessoa-PB, com
idades variando de 14 a 18 anos (M=16), sendo 54% do sexo feminino. Foram utilizados uma Técnica de Associação Livre
de Palavras (TALP), contendo cinco estímulos indutores e três perguntas acerca dos estímulos, onde cada estímulo
correspondia a uma história fictícia sobre um tipo de violência, e um questionário sóciodemográfico, o qual versava
sobre variáveis como: idade, sexo, tipo de escola, religião, estado civil e religiosidade. Para a análise dos dados
sóciodemográficos e das perguntas referentes ao TALP, contou-se com a utilização do software SPSS, sendo executadas
estatísticas descritivas e inferenciais. Sobre as evocações advindas dos estímulos indutores, estas foram analisadas por
meio do programa computacional IRAMUTEQ, sendo feitas análises de similitude e prototípica. Resultados: Os
resultados apontam para um perfil com média de 16 anos de idade, sendo a maioria do sexo feminino, de escola pública
e religião católica. Os dados indicam para a percepção do machismo pela maioria dos adolescentes, para a culpabilização
da mulher na violência moral e para a "romantização do ciúme" no que se refere à violência psicológica. Conclusão: Os
resultados deste estudo sugerem diferentes aspectos e níveis de legitimação de cada tipo de violência de gênero,
demonstrando a importância de intervenções educativas, que abarquem todos os tipos de violência, voltadas para esta
população.
8491437 - PROTOCOLO DE PSICOTERAPIA PARA MULHERES COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA POR PARCEIRO ÍNTIMO:
RESULTADOS PRELIMINARES
Beatriz Gross Curia (PUCRS), Luísa Fernanda Habigzang (PUCRS), Júlia Carvalho Zamora (Autônomo)
A violência contra a mulher é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O principal autor das agressões é o
parceiro ou ex-parceiro e o local de maior ocorrência é a própria casa. Há uma série de consequências individuais,
relacionais e sociais associadas ao fenômeno. Em uma perspectiva individual, mulheres com este histórico de violência
costumam apresentar baixa autoestima e sintomas relacionados ao estresse, à ansiedade e à depressão. Ainda, é muito
comum que esta população desenvolva Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) em decorrência da violência. A
psicoterapia é uma intervenção psicológica que pode melhorar este quadro sintomatológico, promovendo a qualidade
de vida da pessoa atendida. Documentos de normas técnicas apontam a necessidade de um atendimento especializado
em casos de violência, sendo fundamental o conhecimento acerca do fenômeno e da Rede de atendimento. Em um
panorama internacional, a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) tem sido uma abordagem eficaz no tratamento de
mulheres com histórico de violência. Entretanto, em busca sistemática da literatura não foram encontrados estudos
nacionais de intervenção nesta abordagem para esta população. Este estudo compõe um projeto que tem como
objetivo desenvolver e avaliar um protocolo de psicoterapia breve para mulheres que sofreram violência no
relacionamento íntimo e que já estão afastadas do autor da agressão. A intervenção é composta por 16 sessões divididas
em quatro etapas: Psicoeducação sobre violência contra a mulher e relações de gênero e Reestruturação cognitiva;
Exposição gradual às memórias traumáticas e Regulação emocional; Resolução de problemas; e Fortalecimento de
estratégias de proteção e Construção de projetos futuros. Participaram do estudo até o momento 20 mulheres avaliadas
antes e após a intervenção psicoterapêutica. Além da ficha sócio-demográfica, foram utilizados instrumentos para
medidas de satisfação com a vida e de autoestima, bem como de sintomas de estresse pós-traumático, ansiedade e
depressão. O histórico de violência ao longo do desenvolvimento também foi avaliado e é prevalente a exposição desde
a infância e adolescência neste e em demais estudos sobre a temática da violência contra as mulheres. Os resultados
preliminares de avaliação de impacto desta intervenção psicoterápica indicam redução dos sintomas-alvo e aumento
dos níveis de satisfação com a vida e de autoestima das participantes. Dessa forma, esta intervenção trabalha na
perspectiva de melhora dos sintomas, rompimento do ciclo da violência e prevenção a novas situações abusivas. A
prática psicológica baseada em evidências é uma tendência internacional e fomenta uma atuação especializada pautada
na ética profissional.
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COMUNICAÇÃO ORAL 49 – AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
3587673 - AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM CRIANÇA PRÉ-ESCOLAR COM SUSPEITA DE TDAH
Ícaro dos Santos Ferreira (UFPA), Carla de Cassia Carvalho Casado (UFPA)
A avaliação neuropsicológica de crianças pré-escolares possui características que desafiam o neuropsicólogo, uma vez
que para estabelecer diagnósticos nesta faixa etária é necessário considerar algumas particularidades, tais como, o
processo de desenvolvimento e o baixo número de instrumentos disponíveis para avaliar esta faixa etária. Numa
avaliação, além de descrever o perfil neuropsicológico da criança, apontando potencialidade e alterações, deve-se
investir na elaboração de um plano de estimulação e acompanhamento do desenvolvimento. A
avaliaçãoneuropsicológica é recomendada em diferentes situações, entre estas, quando há suspeita de transtorno de
déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Clinicamente, manuais especializados, descrevem o TDAH como sendo um
padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade não compatível ao esperado para o nível do
desenvolvimento, e que interfere no funcionamento pessoal e acadêmico da criança. Seus sintomas devem iniciar antes
dos 12 anos de idade e precisam ser manifestos em diferentes ambientes. Teoricamente, não há consenso na literatura
quanto às diretrizes de um diagnóstico precoce do transtorno em pré-escolares, o que contribui com o elevado número
de casos diagnosticados tardiamente. Assim, para uma melhor compreensão sobre a apresentação clínica do referido
transtorno, o presente estudo tem por objetivo relatar o caso de um paciente com suspeita de TDAH, com idade de 4
anos e 6 meses, acompanhado pelo ambulatório de neuropsicologia infantil de um hospital universitário da cidade de
Belém do Pará. As informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário, entrevistas com a genitora,
administração de instrumentos avaliativos, observação lúdica e revisão de literatura. Os instrumentos utilizados foram
ficha de anamnese, ChildBehaviorCheklist (CBCL 1½-5), Teste Não-Verbal de Inteligência (SON-R 2½-7 [a]), Ages
andStagesQuestionnaires (ASQ 3) e Teste de habilidades e conhecimento pré-alfabetização. Os resultados indicaram
desempenho cognitivo acima do esperado, presença de impulsividade, desatenção, dificuldade para postergar
gratificação, irritabilidade e prejuízo nas habilidades acadêmicas. Diante dos resultados entregou-se aos responsáveis o
relatório de avaliação e iniciou-se processo de orientação parental, cabendo nova avaliação após 12 meses. O caso
relatado e as publicações levantadas trazem à luz a discussão de que a avaliação neuropsicológica compreensiva é uma
estratégia relevante para a identificação precoce de dificuldades comportamentais e cognitivas típicas do TDAH, o que
pode permitir prevenir o agravamento de prejuízos e facilitar a obtenção de marcos esperados de interação social e
aprendizado, necessário para que processos mais complexos do pensamento possam surgir.
7937571 - AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA: ANÁLISE DOS ATENDIMENTOS NO AMBULATÓRIO DE
NEUROPSICOLOGIA INFANTIL (ANI) DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM BELÉM-PA
Ícaro dos Santos Ferreira (UFPA), Carla de Cassia Carvalho Casado (UFPA),
Cristiane Sarges da Silva (UFPA), Michele de Nazaré Palmeira Moura (UFPA),
Aline Baía dos Santos (UFPA)
O Ambulatório de Neuropsicologia Infantil (ANI) é um projeto de extensão da Faculdade de Psicologia, vinculado ao
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Universidade Federal do Pará (UFPA)e tem apoio da Pró-reitoria de
Ensino e Extensão (PROEX). Seu período de vigência é 02/2019 a 02/2020 e ele é desenvolvido na Unidade de Atenção
a Saúde da Criança e do Adolescente, setor do Hospital Universitário Bettina Ferro de Sousa (HUBFS). O público alvo são
crianças e adolescentes em vulnerabilidade social com idades entre 3 e 16 anos que apresentem alguma sintomatologia
que indique alterações no neurodesenvolvimento. A equipe do ANI é composta por profissionais da área de
enfermagem, fisioterapia, psicologia, pedagogia, pediatria, neurologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, além de
estagiários e bolsista. O ANI objetiva auxílio diagnóstico, orientação parental e intervenção a partir de
estimulação/reabilitação. Nesta perspectiva, o objetivo deste trabalho consiste em apontar as principais características
da clientela e demandas encaminhadas ao ANI. O projeto integra duas propostas principais, a de avaliação
neuropsicológica que ocorre nos dias de segunda, quarta e sexta pela manhã e de reabilitação/estimulação nos dias de
segunda, terça e quinta pela tarde. A coleta dos dados compreendeu o período de janeiro a maio de 2019, sendo
estabelecida a partir dos registros diários de cada atendimento. Foram realizados 365 (trezentos e sessenta e cinco)
atendimentos, contemplando 73 pacientes, sendo 57 (78%) do sexo masculino e 16 (22%) do feminino. Por ser um
processo de avaliação, os pacientes são atendidos mais de uma vez. Durante os meses analisados, os atendimentos do
sexo masculino foram a maioria. Em relação aos setores, para Avaliação Neuropsicológica, constatou-se 239(65,5%)
atendimentos e para Estimulação/Reabilitação 126 (34,5%). Apresentando como principais suspeitas de
encaminhamentos, os casos de Transtorno do Espectro Autista seguido do Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade. Diante disso, conclui-se que o projeto ANI segue os princípios propostos em sua criação, em destaque
aos pacientes que buscam atendimento, pois além de considerar os aspectos cognitivos no processo de avaliação, fator
imprescindível desta, busca-se respeitar as características individuais e culturais de cada criança e adolescente,
pontuando os déficits, mas também as habilidades preservadas ou que podem ser estimuladas. O fator multidisciplinar
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do projeto favorece um olhar mais amplo para o exercício dos profissionais envolvidos, o que potencializa suas
habilidades. Desse modo, o ANI oferece um suporte diagnóstico e auxilia para o fornecimento de informações
consistentes sobre os atendimentos.
1263994 - REABILITAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO TDAH: UM ESTUDO DE CASO
Cleidson Felipe Damasceno de Macedo (UFPA), Carla de Cassia Carvalho Casado (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
A reabilitação neuropsicológica consiste em intervenções junto ao paciente e familiares que objetivam a melhora e/ou
superação das dificuldades relacionadas às funções cognitivas, ao desempenho de atividades cotidianas e ao aumento
da qualidade de vida dos mesmos, baseadas em técnicas especificas. Este trabalho tem por objetivo descrever e avaliar
a eficácia de um de um programa de reabilitação neuropsicológica para treino de habilidades cognitivas em uma criança
com diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Este estudo de caso é de cunho
exploratório e longitudinal. Participou deste trabalho 1 criança do sexo masculino, com idade inicial de 7 anos. O
participante foi submetido a uma avaliação pré-intervenção, utilizando o Child Behavior Checklist (CBCL), que consiste
em um sistema de avaliação dos comportamentos infantis, a Escala de comportamento da criança (TRF) e a Escala de
inteligência Wechsler (WISC IV) que avalia as funções cognitivas e a capacidade de resolução de problemas através de
análise dos índices de Compreensão Verbal (ICV); Organização Perceptual (IOP); Memória Operacional (IMO);
Velocidade de Processamento (ICV); Além do QI total (QIT) . Após a avaliação inicial, foram realizados 10 encontros com
o participante, um por mês, com duração média de 60 minutos cada, nos quais foram feitas atividades lúdicas
direcionadas à atenção e à flexibilidade cognitiva. Além do treino dos pais como co-terapeutas e incentivo à estimulação
diária. Ao final das intervenções, o participante foi reavaliado pelos mesmos instrumentos comportamentais e
neuropsicológicos e os dados comparados aos da primeira avaliação. Observou-se a redução de comportamentos de
desatenção e hiperatividade e uma melhora significativa no QIT que saltou do percentil 47 (dentro da média) para 97
(superior) após a intervenção. O índice que mais se alterou foi o ICV, com percentil inicial 18 (médio inferior) e percentil
98 (Superior) após a intervenção. Conclui-se que os indicadores são importantes para o desenvolvimento cognitivo após
a intervenção o que podem refletir em termos do desenvolvimento quanto a inserção acadêmica e social do
participante.
7286953 - AVALIANDO A COMPREENSÃO DE CRIANÇAS PRÉ-ESCOLARES POR MEIO DE NARRATIVA: UMA PROPOSTA
DE CONSTRUÇÃO DE UM INSTRUMENTO
Ricardo Rilton Nogueira Alves (UFRGS), Jerusa Fumagalli de Salles (UFRGS)
A compreensão da linguagem oral depende da capacidade de distinguir sons relevantes à comunicação humana, mas
não se limita a ela. Os sons ouvidos necessitam ser agrupados e organizados em uma sequência temporal coerente, de
modo que o ouvinte possa integrar informações que façam sentido, a partir de elementos explícitos e implícitos na
mensagem. O presente estudo objetiva contribuir com a pesquisa acerca do desenvolvimento da linguagem receptiva
oral em crianças pré-escolares, ao propor a construção de um instrumento para avaliar a habilidade de compreensão
de textos narrativos em crianças de quatro e cinco anos de idade, buscando-se o estabelecimento de parâmetros
psicométricos adequados. A linguagem oral demonstra ter grande relevância para o desenvolvimento infantil; além de
seu papel nas relações sociais, integra os preditores da alfabetização, em conjunto com a consciência fonológica e a
capacidade de identificar as letras do alfabeto, conforme aponta a literatura especializada. Muitos dos aspectos que
alicerçam os processos complexos envolvidos na compreensão de narrativas já se encontram em desenvolvimento na
criança em idade pré-escolar, todavia estudos com esse viés e instrumentos que avaliem essa habilidade na faixa etária
especificada ainda são escassos no Brasil. A pesquisa se encontra em desenvolvimento, mas os dados devem ter sido
todos coletados e analisados no momento de sua apresentação, no referido congresso. Compõem o estudo 60 crianças,
de ambos os sexos, que se encontram no período pré-escolar de duas escolas públicas de educação infantil, no
município de Porto Alegre. Responsáveis pelas crianças e suas professoras também contribuíram com o fornecimento
de dados. As crianças serão avaliadas individualmente com instrumentos neuropsicológicos, referentes à investigação
de funções executivas e linguagem, incluindo-se a ferramenta em construção. Esta é composta por duas tarefas que
avaliam a compreensão de narrativa: reprodução oral de uma história ouvida (reconto) e questionário com perguntas
de múltipla escolha acerca dessa história. O processo de construção do instrumento seguiu princípios sugeridos pela
literatura nacional e internacional, nos quais também se baseia a busca por evidências de validade e de fidedignidade.
O reconto realizado pela criança será avaliado e categorizado de acordo com o nível de compreensão, com base em
modelos teóricos clássicos, considerando-se aspectos quantitativos e qualitativos, como número e relevância dos
elementos resgatados, inferências e organização coerente e coesa das ideias enunciadas. Será calculada ainda a
porcentagem de acertos das questões literais e inferenciais do questionário empregado.
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4369599 - DESENVOLVIMENTO NA VIDA ADULTA: AVALIAÇÃO DAS HABILIDADES DE DECODIFICAÇÃO E RACIOCÍNIO
SOBRE ESTADOS MENTAIS DE ESTUDANTES DIAGNOSTICADOS COM DEPRESSÃO
Marianna Domingues Spina (UNIFESP), Sara Del Prete Panciera (UNIFESP)
À habilidade sociocognitiva de atribuir estados mentais a si mesmo e a outras pessoas dá-se o nome teoria da mente
(ToM). Essa habilidade permite que se possam fazer inferências sobre os sentimentos, intenções e crenças do outro,
constituindo-se como elemento fundamental da compreensão social. Pesquisas na área têm apresentado resultados
contraditórios quanto à avaliação das habilidades de decodificação e raciocínio sobre estados mentais (ToM) de
indivíduos adultos diagnosticados com depressão, um transtorno caracterizado por, dentre outras coisas, prejuízos que
podem dificultar a adaptação social. O objetivo deste trabalhado foi o de investigar as habilidades de decodificação e
raciocínio em ToM em adultos com diagnóstico de depressão, levando-se em conta a severidade da depressão e
incorporando a dimensão qualitativa de produção e análise de dados. Participaram desse estudo 36 estudantes
universitários, de ambos os sexos, com idades entre 19 e 35 anos, e divididos em dois grupos distintos, segundo o
critério de autodeclaração do diagnóstico: estudantes com diagnóstico de depressão (15 participantes); e estudantes
sem diagnóstico de depressão (21 participantes). Foram utilizados três instrumentos: Reading the Mind in the Eyes Test
(RMET), que avalia a precisão na decodificação de estados mentais; Instrumento de Construção de Narrativas para a
Avaliação da Sociocognição em Adultos (NAS-A), usado como instrumento de raciocínio sobre estados mentais; e o
Inventário de Depressão Beck (IDB), que mensura o grau de severidade da depressão. Os resultados revelaram uma
correlação negativa e moderada entre a pontuação no IDB e o desempenho no RMET, além de uma correlação negativa
e moderada entre a pontuação no IDB e os acertos de termos mentais de valência positiva no RMET, sugerindo que o
grau de severidade de depressão parece ter efeitos nas habilidades de decodificação de estados mentais. Destaca-se
nos resultados do NAS-A a indicação de que os participantes consideram que são precisos na atribuição de estados
mentais ao outro, relatando mais frequentemente a precisão na percepção de emoções negativas. Contudo, quando
estão vivenciando um episódio de depressão, consideram que são menos precisos na atribuição de estados mentais ao
outro. Além disso, referem que a proximidade facilita a atribuição de estados mentais e avaliam que o diagnóstico de
depressão permite uma mudança na forma de ver e entender o outro. Também relatam a percepção de emoção
negativa como mobilizador de comportamentos empáticos. Os resultados apresentados nesse trabalho buscam
contribuir para o avanço na compreensão e na caracterização do desenvolvimento sociocognitivo de indivíduos adultos.
4635930 - ANÁLISE COMPARATIVA DO DESEMPENHO COGNITIVO DE IDOSOS URBANOS E RIBEIRINHOS EM BELÉMPA
Valckx Marcelo de Souza Fagundes (UFPA), Celina Magalhães (UFPA),
Dhully Gleycy Souza Carneiro (UFPA), Manuela Lima Carvalho da Rocha (UFPA),
Mário Diego Rocha Valente (DETRAN), Matheus dos Santos da Silveira (UFPA)
Ao longo dos últimos anos, a população brasileira vem passando por um processo de transição demográfica,
caracterizado pelo aumento da população idosa. Consequentemente novos desafios surgem na busca por um
envelhecimento ativo a fim de preservar as funções cognitivas garantindo melhor qualidade de vida. O objetivo do
presente trabalho é comparar o desempenho cognitivo de idosos urbanos e ribeirinhos do município de Belém-PA e
ilhas pertencentes. Participaram do estudo idosos entre 65 a 95 anos, residentes dos bairros Guamá e Pedreira, e nas
ilhas do Combu, Cotijuba e Mosqueiro. Fizeram parte da pesquisa atual 170 idosos sendo respectivamente 98 urbanos
e 72 ribeirinhos. Utilizou-se como instrumento de pesquisa o Exame Cognitivo de Addembrooke- Revisado (ACE-R), com
o total de cinco domínios: orientação e atenção (até 18 pontos), memória (até 26 pontos), fluência verbal (até 14
pontos), linguagem (até 26 pontos) e habilidade visual-espacial (até 16 pontos). Os resultados apontam que idosos dos
contextos urbanos apresentaram melhor desempenho em todos os seis domínios: orientação e atenção (14,67);
memória (15,23), fluência verbal (6,32), linguagem (20,11) e habilidade visual-espacial (11,60), se comparados aos
ribeirinhos, que obtiveram as médias de 13,59; 12,29; 5,53; 18,08; 9,19; respectivamente. Portanto, os resultados
apontam para a necessidade de práticas que direcionem maior atenção à saúde do idoso como por exemplo, a inclusão
destes em atividades educativas que permitam maior autonomia do idoso frente a atividades do dia-a-dia que exijam a
execução de diferentes domínios, principalmente no contexto ribeirinho, a fim de promover o cuidado e assistência na
preservação das perdas cognitivas garantindo um envelhecimento saudável e ativo.

5237718 - UMA ABORDAGEM DESENVOLVIMENTAL DA INFLUÊNCIA DE PROPÓSITOS SOBRE A CRIATIVIDADE E A
COMUNICAÇÃO
Asdrubal Borges Formiga Sobrinho (UnB)
Produções criativas resultam de ações influenciadas pela singularidade de indivíduos e também por materiais,
circunstâncias, pessoas e valores. A interação entre indivíduo e ambiente em determinado momento, assim como o
histórico de eventos similares, são fundamentais para a classificação de produções ou mesmo de pessoas como criativas.
O mesmo se aplica ao uso da linguagem adequada – ou ao uso adequado da linguagem – para se comunicar uma ideia,
que constitui o resultado de ações – corporais ou mentais – intencionais estruturadas com o passar do tempo e visando
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um efeito futuro. Uma vez que nas ações confluem fatores cognitivos, emocionais, conativos e ambientais, por mais
que haja pelo menos uma intenção indicadora da forma como o(a) autor(a) da ideia irá se conectar com sua audiência,
o efeito é incerto. Uma forma de tentar garanti-lo é o desenvolvimento de um objetivo de longo prazo, focado também
nos outros sujeitos e potencialmente significativo para eles. Trata-se de propósitos que, por meio da comunicação,
podem favorecer a criatividade. O objetivo deste trabalho é discutir teoricamente a forma como propósitos são
elaborados no decorrer do tempo e das interações sociais capazes de influenciar a expressão da criatividade. A hipótese
é de que a criatividade é bastante influenciada por propósitos que guiam a comunicação não apenas durante a exposição
das produções criativas, mas em todos as etapas do processo criativo. A partir de uma revisão de literatura sobre
criatividade e propósitos, acompanhada por um aprofundamento da discussão sobre o papel da comunicação, é possível
afirmar que tanto a comunicação, quanto a criatividade – abordadas como ações interdependentes – dependem de
uma interação entre propósitos individuais e coletivos. Tal interação, por sua vez, depende de valores capazes de
atribuir significados não apenas a ações particulares, mas a sequências de ações organizadas ou grupos de ações não
regularmente distribuídas no tempo. Os significados, por um lado, dependem do que foi estabelecido no passado, mas
também podem apontar para a forma como as referidas ações apontam para o futuro, ao oferecerem para as audiências
desde surpresas no decorrer de experiências estéticas e novas funcionalidades no uso de produtos ou serviços, até
soluções originais para problemas sociais e ambientais.
5964520 - VIDAS NA ILPI: OFICINAS DE ESTIMULAÇÃO COGNITIVA, MOTORA E SENSORIAL
Ana Laura Domingues de Sousa (UFTM), Pollyana Cristina dos Santos Ferreira (UFTM)
É sabido que com o processo de envelhecimento muitos idosos acabam por apresentar declínio nas funções cognitivas,
motoras e sensoriais, o que, dependendo de diversas circunstâncias, pode contribuir para a institucionalização. Nesse
sentido, torna-se fundamental o desenvolvimento de atividades específicas destinadas a esse público, com vistas à
promoção e manutenção da saúde, além da prevenção de agravos. Desse modo, o presente trabalho tem o objetivo de
relatar a experiência em um programa de extensão universitária, realizado com moradores de uma instituição de longa
permanência para idosos (ILPI), no primeiro semestre de 2019. O Programa, Vivência Interdisciplinar Destinada ao
Ambiente e Saúde na ILPI (VIDAS na ILPI), é composto por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, com
integrantes dos cursos de Engenharia Ambiental, Fisioterapia, Medicina, Nutrição, Psicologia e Terapia Ocupacional, e
conta com o apoio de professores de diversas áreas. É realizado em uma instituição não governamental do interior de
Minas Gerais, onde moram 23 pessoas e trabalham 10 profissionais. Foram realizadas dez oficinas de estimulação
sensorial, motora e cognitiva, entre Março e Junho de 2019, entre elas oficinas de desenho livre, pintura, preparo de
vasos com garrafas pet para plantio de mudas de alface, plantio de mudas de alface, jogos musicais para estimulação
da memória, confecção de decoração junina e dança sênior. Durante a execução do projeto foi possível perceber
resultados positivos, obtendo-se avanços no que se refere aos aspectos cognitivos, sensoriais e motores dos
participantes. Ademais, observou-se a construção de vínculos entre os residentes da instituição, os funcionários e a
equipe do programa; além de avanços na integração e socialização dos moradores. Destaca-se que as oficinas foram
realizadas de acordo com as demandas, necessidades e condições explicitadas pelo público-alvo e avaliadas pela equipe,
priorizando a autonomia e o empoderamento dos envolvidos. Frente ao exposto, conclui-se que oficinas de estimulação
cognitiva, motora e sensorial podem ser utilizadas como ferramentas importantes a serem implementadas em ILPIs,
podendo contribuir para melhorias na qualidade de vida dessa população. No que se refere à equipe, compreende-se
que a participação em projetos de extensão agrega à formação profissional e cidadã, uma vez que promove o vínculo
com a realidade da comunidade e propicia a oportunidade de se aliar teoria à prática para a resolução de problemas.
3816893 - EDUCAÇÃO SEXUAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Yanna Biatriz de Oliveira Góis (UFT), Brenda Rodrigues da Silva (IPOG),
Jamile Luz Morais Monteiro (UFT), Cristina Vianna Moreira dos Santos (UFT)
Este trabalho, alicerçado em um relato de experiência na Disciplina “Estágio Básico III: Saúde, Justiça e Assistência
Social”, visa apresentar um debate em torno da importância da educação sexual voltada aos alunos de uma comunidade
rural no Estado do Tocantins. Objetivamos abordar a vivência de uma ação pontual, desenvolvida no campo de atuação
do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS), onde comumente são verificadas situações de
violação de direitos em sujeitos que sofrem de vulnerabilidade psicossocial. A intervenção aconteceu com alunos do
Ensino fundamental I e II e foi suscitada a partir de notificações que envolviam suspeitas de abuso sexual, no panorama
desta comunidade. Com os alunos do Ensino Fundamental II, de forma interdisciplinar, cada profissional teve a
oportunidade de abordar o tema relacionado à educação sexual, seja discutindo sobre o processo de desenvolvimento
infanto-juvenil saudável, seja através de uma abordagem de conscientização sobre o que caracteriza uma ação de
violência sexual. Além disso, foi proporcionada uma intervenção grupal no intuito de estimular um diálogo entre a
equipe do CREAS, os alunos e os professores sobre a temática da sexualidade, desmistificando-a. Diante disso, surgiram
diferentes eixos temáticos, os quais, segundo educadores e alunos, pouco são falados na escola, tais como: gravidez na
adolescência, iniciação sexual, contraceptivos, puberdade e dúvidas relacionadas à homossexualidade. Na segunda
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parte da intervenção, com os alunos do Ensino Fundamental I, a equipe do CREAS usou de recurso lúdico, através de
uma peça com fantoches, para explicar cenas onde o direito ao corpo é violado, informando como proceder nestes
casos. Observou-se a importância de educar e conscientizar a população daquela comunidade em relação à sexualidade,
posto que esta ação pontual contribuiu não apenas criando condições de empoderamento dos sujeitos ali envolvidos
(no sentido de estimular a autonomia), mas também criando um terreno fértil tanto para a prevenção de novos casos
quanto para a adoção de medidas de enfrentamento em situações de violência sexual infantil, identificadas pelos
alunos. Através desta experiência, concluiu-se que embora a educação sexual voltada às crianças e adolescentes não
seja uma tarefa fácil, ela não pode ser um tabu, devendo ser entendida, conhecida. É fundamental que os profissionais
que atuem na assistência psicossocial tenham um entendimento que a sexualidade está para além do biológico e da
reprodução, devendo ser concebida por meio de diferentes olhares que atravessam o corpo, tal como a perspectiva
social, cultural e psicológica.
1969927 - PREVENÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM UNIVERSITÁRIOS: UMA EXPERIÊNCIA CLÍNICA
Georgiano Joaquim Pereira Antonio dos Santos (UNISAL), Ana Carlota Pinto Teixeira (UNISAL),
Maria Auxiliadora Motta Barreto (USP)
O estudo da saúde mental de universitários vem sendo pauta de discussões há alguns anos no Brasil e, recentemente,
essa questão ganhou maior repercussão devido ao aumento de casos de adoecimento nas universidades. Este estudo
teve como objetivo demostrar a necessidade da implementação de programas de atenção à saúde mental no contexto
universitário, a partir da experiência de estágio clinico com estudantes de uma universidade pública, como forma de
promoção de saúde. A modalidade de atendimento utilizada foi, predominantemente, a de psicoterapia breve individual
de cunho psicanalítico, com alguns atendimentos pontuais de aconselhamento e orientação. O serviço contava com
uma sala para atendimento individual, com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, em pelo menos um período
do dia (manhã ou tarde) e sua procura poderia ser feita presencialmente ou via e-mail e/ou telefone institucional. O
estagiário ficava responsável por atender, no máximo, três alunos por período. A divulgação do serviço ficava a cargo
da instituição e sua utilização era aberta a todos os alunos, Graduação e Pós-Graduação, dando-se preferência aos
primeiros. Todos os casos eram supervisionados por uma professora psicóloga com prática na área clínica, tendo como
base os relatos de sessão. Entre março e setembro de 2018 foram atendidas 21 pessoas (201 sessões), com prevalência
do gênero feminino (71,43%). A disponibilidade de horário de um único profissional responsável por essa atividade
determinou a abrangência de atendimentos. A maioria dos estudantes que procuraram o serviço encontram-se na faixa
de 20 a 23 anos (66,67%). Além disso, 47,62% das queixas trazidas correspondem a transtornos psiquiátricos ou a
sensações que remetem a esses transtornos. Por outro lado, 52,38% dos usuários apresentaram dificuldades
psicológicas não psiquiátricas relativas a autoconhecimento, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, baixa
autoestima, desânimo, timidez e dificuldades de aprendizagem, desempenho insatisfatório e/ou insatisfação com o
curso escolhido. Os atendimentos considerados como base para esse estudo deixam claro que, apesar da grande maioria
das dificuldades relatadas manifestarem-se após o início da formação acadêmica, existem características peculiares da
trajetória de vida de cada sujeito (traumas, distancia da família, dificuldades financeiras, dentre outras), bem como a
falta de mecanismos internos adequados para lidar com essas situações, fatores que contribuem para o adoecimento
do estudante universitário. Apesar disso, é de responsabilidade das instituições universitárias oferecerem subsídios
satisfatórios para a promoção de saúde de seus estudantes.

COMUNICAÇÃO ORAL 51 – COMPORTAMENTO AGRESSIVO

1971620 - O USO DA TÉCNICA EMPÁTICA RACIONAL-AFETIVA PARA A REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS
AGRESSIVOS
Marília Pereira Dutra (UFPB), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB),
Lilian Kelly de Sousa Galvão (UFCG)
Este trabalho tem como objetivo verificar se a promoção do desenvolvimento empático por meio de uma técnica
racional-afetiva contribui para a diminuição de comportamentos agressivos na infância. As bases teóricas para a
realização do estudo foram advindas do enfoque de Lowrence Kohlberg, Martin Hoffman e Jacob Moreno. Com esse
objetivo, realizou-se uma pesquisa intervenção com a participação de 15 aluno/as de uma escola pública da Paraíba,
com idades entre 9 a 12 anos, do sexo masculino e feminino, todos alunos de uma mesma turma do 4º ano do ensino
fundamental. Para a realização da intervenção foram selecionados 12 temas referentes às formas mais recorrentes de
agressão mencionadas na literatura: raiva, hostilidade, agressão verbal, agressão física, bullying, agressão intrafamiliar,
agressão contra a mulher, agressão racial, agressão a idosos, agressão ao meio ambiente, agressão intergrupal e, por
último, uma adaptação do museu da empatia, com vivências relativas aos temas anteriores. Cada sessão de intervenção
foi planejada para ser executada de forma padronizada em 4 etapas: aquecimento, dramatização, compartilhamento e
comportamento pró-social. Elas ocorreram ao longo de 2 meses, sendo realizadas 3 vezes por semana, cada uma com
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duração de 60 minutos. As sessões foram realizadas em ambiente de sala de aula, mediadas por uma coordenadora e
duas auxiliares com a participação da amostra total. Para mostrar como aconteceram as sessões de intervenção, serão
apresentadas as etapas referentes ao dia de intervenção sobre agressão contra a mulher. Neste dia, como aquecimento,
foi exibido o vídeo “no mundo das crianças não se bate em mulher”; na dramatização, foi utilizada a técnica “teatro
imagem”; no compartilhamento, foi realizada uma roda de conversa para dialogar sobre o vivenciado; e como
comportamento pró-social, foram disponibilizados artigos de papelaria para que as crianças elaborassem algo para
homenagear mulheres significativas em suas vidas. Ao término de todas as sessões, se observou, a partir da avaliação
da professora, feita por meio de um questionário, seguindo uma escala intervalar que variava de 0 a 10, sendo que 0
correspondia ao máximo de agressão e 10 ao mínimo, uma diminuição estatisticamente significativa [t(13)= -7,293;
p=0,000], que antes do projeto era M=7,50; DP=1,28 e passou a ser 9,64; DP=0,63. Além desse resultado, verificou-se,
segundo informações da professora, melhoras na aprendizagem dos conteúdos escolares e nos argumentos,
sentimentos e comportamentos, tanto no âmbito escolar quanto no sociofamiliar das crianças, o que evidencia a eficácia
da técnica empática racional-afetiva para a redução da agressividade.

1989154 - O USO DE RODAS DE CONVERSA COMO ESTRATÉGIA PARA REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS
AGRESSIVOS INFANTIS
Adriana Sousa Silva (UFCG), Lilian Kelly de Sousa Galvão (UFCG),
Marília Pereira Dutra (UFPB), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB), Renata Silva de Souza (UFCG)
Apesar do significativo uso de rodas de conversa com fins de aprendizagem ou com fins terapêuticos, verifica-se a quase
inexistência de estudos que avaliem a eficácia desta estratégia na diminuição da incidência de comportamentos
agressivos. O objetivo desse estudo foi investigar se o uso de rodas de conversa sobre temas relacionados à
agressividade é eficaz para redução de comportamentos agressivos infantis. O enfoque teórico adotado para a
realização desse estudo foi o de J. Piaget e o de L. Kolhberg sobre desenvolvimento cognitivo e moral e o de Buss e Perry
sobre comportamentos agressivos. Trata-se de uma pesquisa-intervenção, com pré e pós-teste, com grupo
experimental (que participou de 12 encontros sobre temas relacionados à agressividade) e de controle (que não
participou de nenhum tipo de intervenção). Compuseram a pesquisa alunos do 4º ano do ensino fundamental,
distribuídos em dois grupos de 12 participantes. No pré e pós testes foi aplicado o Questionário de Agressão (BPAQ).
No final da intervenção realizou-se um Grupo focal. Os dados quantitativos foram analisados no programa SPSS e os
dados qualitativos por meio da análise de conteúdo de L. Bardin. Em relação aos dados do grupo experimental, quando
se comparou o antes (M=3,16) e o depois (M=2,60) da intervenção, constatou-se uma diminuição estatisticamente
significativa [t(11) = 3,491; p=0,005] do escore global de agressividade dos participantes; e em relação aos dados do
grupo controle, quando se comparou o pré (M=3,05) e o pós-teste (M=3,48) se observou um aumento, estatisticamente
significativo [t(11)= -2,202; p=0,05], do escore global de agressividade. Sobre os dados qualitativos, as análises dos
registros do Grupo focal demonstraram que os participantes reconhecem o efeito da intervenção na diminuição de
comportamentos agressivos e no aumento de comportamentos pró-sociais. Em síntese, os dados dessa pesquisa
apontam que quando a escola garante um espaço de discussão sobre os comportamentos agressivos ela pode obter
resultados positivos e significativos a este respeito, mas quando a escola não se propõe a intervir pode correr o risco de
observar o aumento da incidência de comportamentos agressivos, como aconteceu com o grupo de controle deste
estudo. Diante desses resultados, espera-se que o uso de rodas de conversa seja adaptado a outras temáticas de
relevância social. Ademais, estimula-se que intervenções mediadas ocorram não apenas de forma pontual, mas que
sejam incorporadas ao projeto pedagógico das escolas. Por fim, sugere-se que se analise a eficácia longitudinal desses
resultados com um follow up.
8354995 - AVALIAÇÃO DOCENTE DOS EFEITOS DO USO DE RODAS DE CONVERSA NA REDUÇÃO DA AGRESSIVIDADE
INFANTIL
Adriana Sousa Silva (UFCG), Lilian Kelly de Sousa Galvão (UFCG),
Marília Pereira Dutra (UFPB), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB), Sabrynna Silva de Sousa (UFCG)
No âmbito educacional, dados alarmantes apontam o crescimento da violência no ambiente escolar. Diante desses
indicadores, algumas escolas têm elaborado estratégias para construir uma cultura de paz. Contudo, de acordo com a
literatura pertinente, é quase inexistente, no Brasil, avaliações sistemáticas que investiguem a eficiência das propostas
executadas. Este trabalho objetivou investigar se o uso de rodas de conversa sobre temas relacionados à agressividade
é uma estratégia eficaz para a redução de comportamentos agressivos, considerando a avaliação docente. Como lastro
teórico para nossas reflexões, apoiamo-nos em J. Piaget e L. Kolhberg, que tratam sobre desenvolvimento cognitivo e
moral, e em Buss e Perry que discutem sobre comportamentos agressivos. Como hipótese esperava-se que a roda de
conversa se mostrasse eficaz para promover a redução de comportamentos agressivos. Realizou-se uma pesquisaintervenção com a participação de 15 aluno/as de uma escola pública da Paraíba, com idades entre 9 e 12 anos, do sexo
masculino e feminino, alunos do 4º ano do ensino fundamental. Para avaliar a eficácia da intervenção, a professora dos
participantes foi solicitada para avaliar os estudantes antes e depois da intervenção. Foram realizados 12 encontros
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sobre temas referentes à agressividade, que foram executados considerando 4 eixos norteadores: Apresentação sobre
o tema; Consequências da agressão; Formas de evitar uma agressão e Verificação do conhecimento adquirido. As
intervenções aconteceram durante 2 meses, sendo realizadas 3 vezes por semana, com duração de 60 minutos cada,
em ambiente de sala de aula, mediadas por uma coordenadora e duas auxiliares. Como instrumento de avaliação
utilizou-se o Questionário de Avaliação do Comportamento Agressivo Discente (QACADI), composto por um único item,
que foi respondido pela professora dos participantes em uma escala intervalar que variava de 0 a 10, sendo que 0
correspondia ao máximo de agressão e 10 ao mínimo. No instrumento também constava uma questão subjetiva em
que a docente deveria comentar sua avaliação. Os resultados da análise do QACADI confirmaram a hipótese elencada e
demonstraram uma diminuição, estatisticamente significativa [t(13)= -3,78;p=0,002], da média de agressão do grupo
participante da primeira [M=7,71; DP=1,71] para a segunda avaliação [M=9,29; DP=1,06]. Sobre a questão aberta, os
dados de uma análise de conteúdo apoiaram a ideia de que houve uma diminuição dos comportamentos agressivos dos
discentes. De uma forma geral, julga-se que os resultados obtidos reforçam a importância de se construir um espaço de
discussão nas escolas sobre temas relacionados à agressividade a partir de estratégias de mediação.

3698220 - EXTERNALIZING BEHAVIOR PROBLEMS AND THE DISORGANIZATION OF ATTACHMENT REPRESENTATIONS
IN CHILDREN FROM SEPARATED FAMILIES: THE PROTECTIVE ROLE OF JOINT PHYSICAL CUSTODY
Fabien Bacro (Université de Nantes, França), Julio Cesar Macario de Medeiros (Université de Montréal, Canadá)
Studies of children from divorced families suggest that, during infancy, they are more likely to have disorganized
relationships with their parents than children from intact families and that attachment disorganization is associated
with the frequency of nights spent with the father. In addition, evidence shows that attachment disorganization is an
important risk factor in the development of later adjustment problems, especially externalizing behaviors. However,
joint physical custody was found to have protective effects on children's socio-emotional development. Thus, the aim
of this paper is to examine the relationships between externalizing behavior problems and attachment representations
in children aged 3 to 5 years from intact and separated families living in sole or joint custody. The attachment
representations of 65 children (40 from "intact" families, 12 living mainly with their mothers and 13 in joint custody)
were assessed with the Attachment Story Completion Task. Mothers reported on their child’s behavior problems with
the Child Behavior Checklist and on their parental alliance with father using the Parenting Alliance Inventory. Although
externalizing behavior problems were associated with the disorganization of children’s attachment representations, this
relationship appeared significantly weaker and even non-significant among children living in joint custody. Despite a
number of limitations, these results suggest that joint physical custody may protect children of separated parents from
the effects of disorganized attachment representations on behavior problems.

2927225 - EDUCAÇÃO EMPÁTICA COMO ESTRATÉGIA DE REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS AGRESSIVOS NA
INFÂNCIA
Marília Pereira Dutra (UFPB), Lilian Kelly de Sousa Galvão (UFCG), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB)
Ao buscarem uma solução para os índices crescentes de comportamentos agressivos no contexto educacional,
pesquisas têm apontado como uma possibilidade para a redução da agressividade, o desenvolvimento de habilidades
empáticas. Nesse âmbito, o presente estudo debruçou-se sobre os resultados de uma pesquisa de intervenção que
objetivou avaliar a eficácia do uso da educação empática como forma de diminuir comportamentos agressivos na
infância. O enfoque teórico adotado para sua realização foi o de desenvolvimento empático de Martin Hoffman. O
delineamento utilizado foi o quase experimental, com um grupo experimental e um de controle, ambos submetidos à
pré e pós-teste. Como hipóteses, esperava-se que o grupo experimental, submetido a um conjunto de intervenções
focadas no desenvolvimento empático apresentasse: (1) aumento nas médias de empatia após as intervenções, e (2)
diminuição nas médias de agressividade. Em relação ao grupo de controle, esperava-se que não houvesse mudanças
nas médias de agressão e empatia. Participaram dessa pesquisa 24 alunos/as com idades de 9 a 12 anos, do sexo
masculino e do feminino, sendo 12 alunos designados para cada um dos grupos, distribuídos de modo a garantir as
semelhanças nas médias de empatia e agressividade e à variável sexo, cursando o 4º ano do ensino fundamental de
uma escola pública da Paraíba. Foram administrados a todos os alunos o Questionário de Agressão de Buss e Perry para
verificar o grau de agressividade, e a Escala de Empatia para Crianças e Adolescentes de Bryant, para investigar o grau
de sensibilidade empática. Para analisar os dados, utilizou-se o software IBM SPSS (versão 21). As análises referentes
ao teste T permitiram confirmar as duas primeiras hipóteses: houve um aumento significativo [t(11)=-4,054; p=0,002]
na média de empatia do pré (M=13,0; DP=2,04) para o pós-teste (M=15,42; DP=2,23); e uma diminuição significativa
[t(11)=3,864; p=0,003] nas médias de agressividade dos participantes do pré (M=3,23; DP=0,54) para o pós-teste
(M=2,66; DP=0,43).Em contrapartida, quanto ao grupo de controle, diferente do que se supunha, apresentou um
aumento significativo [t(11)=-2,202; p=0,05] na média da agressão da primeira (M=3,05; DP=0,62) para a segunda
avaliação (M=3,48; DP=0,41); contudo, em termos estatísticos [t(11)=-0,888; p=0,39] manteve a mesma média de
empatia do pré (M=12,75; DP=3,95) para o pós-teste (M=13,33; DP=2,80). De uma forma geral, julga-se que os
resultados obtidos com esta pesquisa confirmam trabalhos anteriores e reforçam a importância de trabalhos de
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intervenção que buscam promover o desenvolvimento de habilidades empáticas para a redução de agressividade em
crianças.
1491970 - ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ESTRESSE EM JOVENS ADULTOS NO CONTEXTO UNIVERSITÁRIO
Lisiane dos Santos Welter (UFSM), Silvio José Lemos Vasconcellos (UFSM),
Andressa Rocha Da Cas (ICOG)
Transformações ocorrem ao longo da vida e estão relacionados a um conjunto complexo de fatores. Da adolescência à
idade adulta um fator que identifica esse período do desenvolvimento é busca por profissionalização, seja pela entrada
no mercado de trabalho ou no ensino superior. Ao tornar-se estudante universitário, a saúde dos jovens adultos é
influenciada por diversos fatores, como: morar sozinho, com outros estudantes, natureza do curso, carga horária,
habilidades sociais, além do estabelecimento de novos vínculos afetivos e possíveis dúvidas com relação à carreira
escolhida. A prevalência de problemas de saúde mental em estudantes universitários é crescente, visto que atualmente
há uma exigência exagerada de alcançar sucesso profissional e independência pessoal. Sentir-se “ansioso” é um estado
psicológico comum e sentir ansiedade em determinadas etapas do desenvolvimento é esperado. Entretanto, os jovens
adultos podem apresentar algum transtorno de ansiedade e maior tendência a desenvolver quadro depressivo. Assim,
o objetivo do estudo foi identificar a ocorrência de sintomas de ansiedade, depressão e estresse em um estudo
transversal, através da Escala de Depressão, Ansiedade e Estresse (DASS-21). Participaram 298 estudantes dos centros
de tecnologia (CT) e ciências da saúde (CCS) de uma universidade do Sul do país, com média de idade de 21,50.
Identificou-se uma média de 9,54 para sintomas de ansiedade (DP= 9,042), M= 12,27 (DP= 10,155) para sintomas de
depressão, M= 18,48 (DP= 9,673) para sintomas de estresse. A classificação qualitativa referente à gravidade dos
sintomas da DASS-21 varia de normal a extremamente grave, sendo considerados escores moderados entre 14 a 20
para sintomas de depressão, entre 10 a 14 para sintomas de ansiedade e entre 19 a 25 para sintomas de estresse.
Através do teste t de Student, foi possível identificar diferenças estatisticamente significativas entre os centros nos
fatores ansiedade (t=3,12; gl=208; p< 0,05) e estresse (t=3,43; gl=273; p< 0,05). As médias encontradas no CCS foram:
M=11,57 em ansiedade e M=21,02 em estresse. Os estudantes do CT obtiveram médias mais baixas: M=8,25 em
ansiedade e M=16,99 em estresse. Entre os principais desencadeadores dessas diferenças entre os centros está: carga
horária e as demandas acadêmicas típicas da área da saúde. A manifestação acentuada de sintomas de ansiedade,
depressão e estresse entre universitários é um indicativo relevante para se pensar em prevenção e no desenvolvimento
de serviços de apoio adequados para essa população.

COMUNICAÇÃO ORAL 52 – PRECONCEITO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS
8532958 - AUTOIDENTIFICAÇÃO RACIAL E PERCEPÇÃO DE REJEIÇÃO E SUPORTE PARENTAIS
Sabrina Mazo D'Affonseca (UFSCAR), Renita Freitas (UFSCAR)
As práticas educativas parentais podem ser entendidas como conjuntos de comportamentos de pais e mães na
socialização dos filhos. Uma das particularidades desse processo diz respeito às práticas de atualização, perpetuação e
legitimação da ideologia do racismo e o impacto decorrente nas famílias brasileiras. O presente estudo objetivou
verificar a relação entre a autodeclaração dos participantes quanto a cor de pele e rejeição e suporte emocional parental
na infância. Participaram do estudo 198 pessoas de ambos os sexos (79,7% do sexo feminino; 20,3% do masculino), com
média de 25 anos (DP=9,05), os quais responderam a um formulário online o qual continha o termo de consentimento,
questões de caracterização dos participantes, questionário de caracterização fenotípica (cor de olhos, cabelo e pele), e
os itens da subescala de rejeição (comportamentos com a intenção de mudar a vontade do filho e/ou menosprezo do
mesmo) e suporte emocional (comportamentos que geram sensação de conforto e certeza de ser aprovado) da escala
de lembranças de práticas parentais (EMBU). Os resultados encontrados indicam que 55% dos participantes se
autoidentificaram como brancos, 21,2% pretos, 14,1% pardos, 0,04% mestiços, 0,04% amarelos e 0,01% indígena.
Metade das/os participantes identificaram pai e mãe de diferentes raças, sendo o arranjo mais comum o de mães
brancas com pais não-brancos (amarelo, preto, pardo, indígena e mestiço), e o restante identificou pai e mãe da mesma
raça, majoritário brancos (77%). Em relação a percepção de rejeição materna, os mestiços apresentaram as maiores
médias (M=1,7) e os indígenas a menor (M=1,2). Em relação à percepção de rejeição paterna, os mestiços também
tiveram as maiores médias (M=2,2) e os indígenas e amarelos as menores (M=1,4 para ambos). Quanto ao suporte
emocional materno, as maiores médias foram dos indígenas (M= 3,3) e a menor entre os pardos (M=2,2). Já no suporte
emocional paterno, as maiores médias também foram dos indígenas (M=3,4) e a menor entre os mestiços (M=2,6). Os
dados apresentados parecem indicar uma relação entre características fenotípicas dos filhos e suporte/rejeição dos
pais, com as populações mestiças e pardas apresentando resultados mais preocupantes (mais rejeição e menos suporte
emocional). Tais dados vão ao encontro de achados da literatura sobre socialização em famílias inter-raciais.
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6799485 - ENGAJAMENTO ACADÊMICO E VITIMIZAÇÃO ENTRE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: EXPLORANDO
DIFERENÇAS ÉTNICO-RACIAIS E DE GÊNERO
Daiane da Silva Vasconselos (UFPR), Vitor Atsushi Nozaki Yano (UFPR), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
A vitimização entre pares tem sido consistentemente associada a prejuízos em diversos âmbitos, incluindo o acadêmico,
sendo preditora de maiores índices de absenteísmo e menor engajamento acadêmico. Ou seja, essas situações de
vitimização levam muitas crianças e adolescentes a se sentirem menos ajustadas, não realizando o que se espera na
escola ou não se interessarem pelo aprendizado. Neste estudo, verifica-se se a associação entre a vitimização entre
pares e engajamento acadêmico pode ser moderada pelo pertencimento étnico-racial. Os participantes do estudo foram
9294 estudantes de ensino médio na rede pública de ensino do Estado do Paraná envolvidas no projeto Conviver, com
idade entre 14 e 20 anos (M= 15,97, d.p. = 1,27), sendo 49,7% do gênero feminino. Quanto à autodeclaração racial
49,6% declaram-se brancos, 35,6% pardos, 7,4% pretos, 2,5% amarelos e 1,9% indígenas. Os dados foram coletados a
partir de um questionário de autorrelato aplicado no ano de 2018, incluindo medidas de agressão (alfa de Cronbach =
0,71), vitimização entre pares (alfa = 0,77), engajamento acadêmico cognitivo (alfa = 0,77), comportamental (alfa = 0,80)
e emocional (alfa = 0,72). Para a análise, foiforam utilizadaos uma regressão linear hierárquica, tendo como variável
dependente o engajamento escolar. No primeiro modelo, foram usadas como preditoras as variáveis sociodemográficas
cor/raça (0 = brancos, 1 = não-brancos), gênero (0 = masculino, 1 = feminino) e idade. Para o segundo modelo, além das
variáveis presentes no primeiro, foram incluídas as dimensões de agressão e vitimização. O primeiro modelo, apenas
com as variáveis sociodemográficas, explicou apenas 0,6% da variância em relação ao engajamento acadêmico (F(3,
8569) = 16,83; p<0,001; R2 = 0,6%), sendo todos os preditores significativos. Idade (β = -0,52; p<0,001) e raça (β = -0,33;
p<0,005) estavam associadas negativamente, indicando que participantes mais velhos e não-brancos tinham maior
chance de engajamento acadêmico mais baixo comparados a seus pares, enquanto participantes do gênero feminino
(β = 0,38; p<0,001) apresentaram engajamento acadêmico significativamente mais elevado. No segundo modelo, em
que se acrescentou a agressão e vitimização entre pares, foi observado aumento significativo do poder preditivo do
modelo (F(5, 8569) = 158,03; p<0,001; R2 = 8,4%), embora a variável gênero não mais se apresentasse como preditor
significativo neste modelo. Esses resultados apontam a importância de enfoque para o contexto de socialização, que
pode influenciar processos de engajamento e vitimização.
5129273 - O QUE É AFRORRESILIÊNCIA?
Lucienia Libânia Pinheiro Martins (UFPI)
No Brasil, assim como em vários países do mundo, os afrodescendentes estão expostos a contextos de maior
vulnerabilidade. Atenuar as consequências causadas por meio do preconceito, da discriminação e do racismo ainda é
um desafio para os estudos da psicologia. O conceito de afrorresiliência surge como uma contribuição dos estudos da
psicologia no campo da afrodescendência. De forma geral, referem-se a um processo de ressignificar de forma saudável
e positiva adversidades e vulnerabilidades. Neste capítulo propomos ampliar reflexões sobre esse conceito ainda em
construção. Para efeito, algumas variáveis psicológicas como: autoconfiança, autoestima, empatia, otimismo, sentido
de vida entre outras, foram estudadas e problematizadas por meio de estudos anteriores, literatura especializada e
experiências vivenciadas que contribuem para explicação do conceito. Os resultados apontam a associação de fatores
de proteção interna e externa como variáveis psicológicas importantes na constituição do termo afrorresiliência. Nessa
perspectiva, as trajetórias e experiências de vida contribuem para a construção do conceito afrorresiliência que poderá
vir a ser um constructo importante para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento advindo do preconceito,
da discriminação e do racismo que vivenciam os afrodescendentes.
8985138 - VIOLÊNCIA ENTRE PARES MOTIVADA POR PRECONCEITO ÉTNICO-RACIAL: A EXPERIÊNCIA DE ESTUDANTES
DO ENSINO MÉDIO
Aline Juliano Ongilio (UFTM), Paloma Pegolo de Albuquerque (UFTM)
Violência entre pares motivada por preconceito étnico-racial: a experiência de estudantes do Ensino Médio. Aline
Juliano Ongilio – G e Paloma Pegolo de Albuquerque – D, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Uberaba, Minas
Gerais, Brasil. Considerando o potencial impacto das experiências vivenciadas na escola, ambiente fundamental no
processo de desenvolvimento dos indivíduos, a pesquisa teve como objetivo investigar, descrever e caracterizar as
experiências de violência por pares no contexto escolar motivadas por preconceito étnico e racial, além de avaliar seus
desdobramentos para o bem estar dos escolares envolvidos. Participaram 100 estudantes do Ensino Médio, de escolas
públicas de uma cidade de porte médio do estado de Minas Gerais, que responderam a um questionário sobre
experiências escolares de preconceito. Desses participantes, 48% afirmaram terem sido alvo de violência motivada por
preconceito étnico-racial, 82% indicaram já ter observado esse tipo de situação na escola e 21% afirmaram ter agido de
maneira preconceituosa. Dentre as formas de manifestação mais frequentes desse preconceito estão piadas (75%),
apelidos maldosos (65%) e xingamentos (62%). Os efeitos mais citados após a vivência de preconceito étnico-racial na
escola, foram tristeza, baixa autoestima, indiferença, desmotivação na escola, medo e ideação suicida. Assim, destacase o impacto negativo da violência escolar relacionada ao preconceito étnico-racial, enfatizando a importância dos
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relatos para a identificação dos riscos dessas experiências e suas consequências à saúde mental dos estudantes.
Preconceito étnico-racial, violência entre pares, bullying.
4994574 - JUSTIFICATIVAS MORAIS, NORMAS SOCIAIS E PRECONCEITO CONTRA HOMOSSEXUAIS
Pollyana de Lucena Moreira (UNIFOR), Luciana Maria Maia Viana (UNIFOR),
Julio Rique Neto (UFPB), Cleonice Pereira dos Santos Camino (UFPB)
A partir da promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos a difusão da ideia de igualdade enquanto uma
norma social tem favorecido a luta de grupos minoritários por direitos básicos. A exemplo da comunidade LBGT+
observa-se a conquista do direito ao casamento civil, da possibilidade de adoção e da caracterização da homofobia
como um crime. Nesse contexto de reivindicações e conquistas, a difusão de normas igualitárias tem proporcionado
uma modificação na qualidade das relações intergrupais, sobretudo no que diz respeito à expressão de preconceitos.
Verifica-se na literatura em psicologia social estudos que indicam uma diminuição da expressão do preconceito em sua
forma mais hostil como um efeito da difusão da concepção de igualdade. Entretanto, pesquisas mais recentes indicam
que esse fenômeno envolve uma modificação na forma de expressão do preconceito com o uso de estratégias cognitivas
que permitem sua expressão de forma mais sutil, dificultando assim sua identificação. Com base nessas considerações,
e considerando o caráter prescritivo das normas sociais, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de investigar como
raciocínios morais podem ser utilizados para a construção de justificativas utilizadas para suprimir o preconceito contra
homossexuais. Para tanto, 500 jovens e adultos responderam os seguintes instrumentos: dois dilemas do Defining Issues
Test; Escala de Rejeição à Intimidade com Homossexuais; Escala de Atitude frente à Homoparentalidade por Adoção;
Escala de Justificativas Morais acerca da Homoparentalidade por Adoção. Esse último instrumento apresentou uma
situação hipotética de adoção de uma criança por um casal homossexual que funcionou como um elemento de ativação
da norma igualitária. Os dados foram coletados de forma on-line e analisados por meio do IBM-SPSS. Verificaram-se
baixos índices de preconceito tanto para as pessoas com Julgamento Moral Convencional Dominante (JMCD) como para
aquelas com Julgamento Moral Pós-Convencional Dominante (JMPCD). Ainda com base no julgamento moral, verificouse uma maior aceitação da adoção de crianças por casais homossexuais para esses dois grupos. Entretanto, verificou-se
que as pessoas com JMCD aceitaram a norma igualitária mesmo não concordando com ela, uma vez que as justificativas
para a aceitação não foram estruturadas a partir de valores igualitários que embasam essa norma. Desse modo,
diferente do verificado para pessoas com JMPCD, conclui-se que a aceitação de uma norma social igualitária, por
pessoas com JMCD representa uma forma de supressão do preconceito, visto que os valores tradicionais que estruturam
esse tipo de julgamento moral não são compatíveis com os valores que sustentam a norma social apresentada.

2195194 - OS ATRAVESSAMENTOS DA EXCLUSÃO SOCIAL NA CONCRETIZAÇÃO DE PROJETOS DE VIDA DE JOVENS
Joana Missio (UFSM), Camila Almeida Kostulski (UFSM), Dorian Mônica Arpini (UFSM),
Luiza Camponogara Toniolo (UFSM), Natália Ferreira Schreiner (UFSM)
A adolescência e a juventude são etapas que exigem do sujeito uma reorganização subjetiva, impulsionando-o a buscar
novos ideais. Porém, a exclusão social é um processo multifacetado e complexo, que afeta diretamente os jovens pobres
que residem nas periferias e marca suas trajetórias de vida. Nessa direção, objetiva-se, neste trabalho, discutir os
atravessamentos da exclusão social na trajetória de jovens pobres, no que tange à concretização de seus projetos de
vida. Para tal, realizou-se uma pesquisa qualitativa longitudinal, intitulada “Influência da trajetória de vida na realização
de sonhos e projetos de jovens em situação de exclusão social”, em dois momentos: o primeiro, em 2012, quando
adolescentes estudantes de uma Escola Aberta participaram de um documentário, falando sobre infância, adolescência,
escola, família e projetos de vida; e o segundo, em 2016, no qual esses mesmos adolescentes, agora jovens, foram
convidados para uma entrevista semiestruturada, na qual relataram aspectos de suas trajetórias. Em 2012, seis
adolescentes participaram do documentário, contudo em 2016 foi possível realizar a entrevista com apenas quatro
deles. As entrevistas ocorreram na Escola Aberta na qual estudaram, e tiveram duração de uma hora, tendo seus áudios
gravados e transcritos. Procedeu-se a análise de conteúdo do material. Dentre outros resultados, pode-se observar que,
no momento do documentário, os participantes relataram diversos sonhos e projetos futuros, tais como: formar uma
família, ser professor (a), ser militar, ter uma casa, ter um carro, estudar, ser policial, etc. Contudo, nas entrevistas, os
jovens relataram situações de vida difíceis, envolvendo perdas familiares, drogas, violências, abandono e dificuldades
no território, principalmente. Nesse sentido, considerando o percurso necessário para atingir a realização de tais
projetos, percebeu-se que os participantes, em sua maioria, pareceram se distanciar da concretização de seus planos.
Apenas um dos quatro jovens entrevistados expressou ter conseguido alcançar seus objetivos de vida, porém à custa
do afastamento de sua família e do território de origem. Entretanto, a perseverança e a potência de vida se fizeram
presentes nas entrevistas, pois os jovens demonstraram reorganizar seus antigos projetos e/ou elaborar novos
caminhos e possibilidades de vida. Assim, considera-se imprescindível o olhar dos profissionais, da comunidade
científica, da sociedade civil, e do poder público para os contextos sociais em que vivem esses adolescentes e jovens.
Afinal, a exclusão social gera atravessamentos que podem se tornar obstáculos bastante difíceis de transpor no
desenvolvimento dos mesmos, sendo necessária a efetivação de políticas públicas que atentem para esses aspectos.
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COMUNICAÇÃO ORAL 53 – PRÁTICAS E SABERES DOCENTES

6981798 - QUALIDADE DA INTERAÇÃO PROFESSOR ALUNO: DISCUSSÕES A PARTIR DO INVENTÁRIO DE ESTILOS DE
LIDERANÇA DE PROFESSORES (IELP)
Graciane Barboza da Silva (UNIPAR), Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
Discussões recentes apontam que a escola ultrapassa o papel de transmissão de conhecimentos, constituindo-se um
espaço de socialização, que por assim ser é estímulo à construção de valores. Nesse sentido a relação entre professor e
alunos ganha destaque por ser uma variável de impacto, tanto sobre a aprendizagem quanto sobre a socialização,
sobretudo nos anos iniciais. O modelo teórico do Estilo de Liderança de Professores contribui na medida em que elucida
alguns aspectos relevantes sobre como os professores costumam agir diante do estabelecimento de regras, nível de
afetividade, comportamentos adequados e inadequados dos alunos. Tal modelo prevê quatro estilos distribuídos nas
dimensões de responsividade e exigência, a saber, Autoritativo em que responsividade e exigência encontram-se de
forma equilibrada, Autoritário em que há alta exigência e baixa responsividade, Permissivo em que há responsividade
alta com baixa exigência, por fim estilo negligente em que tanto a exigência quanto responsividade são baixas. Além
dos estilos de liderança outra variável a ser considerada dentro da relação professor aluno é o Controle Coercitivo.
Participaram do estudo 65 alunos do quarto e quinto ano do Ensino Fundamental, os mesmos responderam ao
Inventário de Estilo de Liderança de Professores (IELP). Quando analisados os dados foram identificados os estilos de
liderança, sendo 13,8% (n=9) do estilo autoritativo, 26,2% (n=17) estilo autoritário, 6,2 % (n=4) estilo permissivo e 53,8%
(n=35) negligente. Quanto ao controle coercitivo 33,8%(n=22) da amostra apresentou controle coercitivo alto, 47,7
(n=31) tendência a alto, 12,3% (n=8) tendência à baixo. Os resultados evidenciam a necessidade de estudos que
vislumbrem a atuação dos professores, visando produzir mudanças nos Estilos de Liderança de Professores bem como
na utilização de controle coercitivo. Estudos anteriores têm mostrado um caminho por meio de programas de
intervenção com professores por meio de um método vivencial, com propostas promissoras e eficazes sobretudo no
aumento da exigência, impactando na diminuição da frequência do estilo negligente, bem como a redução do uso do
controle coercitivo.

1789490 - RELAÇÕES DE CONTINGÊNCIA NA INTERAÇÃO PROFESSOR-ALUNO DURANTE CONVERSAS SOBRE ESTADOS
EMOCIONAIS
Samira Carvalho Machado (UFBA), Patrícia Alvarenga (UFBA)
Uma dimensão chave da competência emocional é a compreensão das emoções, que envolve a habilidade de entender
sua natureza e causas, bem como de identificar ou prever as emoções e expressá-las de maneiras socialmente
apropriadas. Diferentes contextos da interação adulto-criança são facilitadores do desenvolvimento da compreensão
emocional em crianças pequenas, entre os quais está o contexto de conversas sobre estados emocionais, um tipo
específico de conversas que inclui rótulos de emoções e termos referentes a suas expressões comportamentais. O
propósito do presente estudo é descrever conversas relativas a emoções entre professores de educação infantil e
alunos, examinando como respondem uns aos outros de modo contingente no contexto da leitura compartilhada. Para
isso, foram investigadas conversas sobre estados emocionais entre professoras e seus alunos em 81 turmas de educação
infantil, durante a leitura compartilhada de um livro experimental que continha narrativas sobre emoções, criado
especificamente para este estudo. As turmas foram filmadas durante essa leitura e cada enunciado emitido nas
observações filmadas foi transcrito em uma linha separada em arquivo de Excel, categorizado conforme o tipo de falante
(aluno ou professor – diferenciando professor lendo ou não texto), e as seguintes categorias: forma (pergunta ou
comentário) e conteúdo (identificação de emoção, causalidade da emoção, inferência sobre emoção, ou sem conteúdo
emocional). A análise sequencial avaliou as relações de contingência entre o texto do livro e os comentários e perguntas
dos professores sobre emoções, bem como relações de contingência entre os enunciados dos professores e os
enunciados dos alunos. Os resultados mostraram que trechos com conteúdo emocional do livro estiveram
significativamente associados com perguntas e comentários dos professores sobre identificação de emoções. As
crianças foram altamente específicas e responsivas às falas dos professores sobre estados emocionais, e os comentários
das crianças sobre emoções evocaram novas considerações das professoras sobre os mesmos tópicos. Nossos
resultados ressaltam a importância da presença de termos que se referem às emoções no texto do livro para estimular
conversas sobre estados emocionais. Dado o valor da compreensão das emoções para o desenvolvimento emocional
das crianças, os professores devem ser informados sobre a habilidade dos pré-escolares para participar de modo
consistente em discussões sobre emoções na sala de aula, mesmo quando tópicos complexos como causalidade e
inferências são abordados. Este estudo foi financiado pelo Institute of Education Sciences.
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5261937 - IMAGINAÇÃO NA PRÁTICA DOCENTE: OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DE TRÊS PROFESSORAS DE 1º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Gleice Aline Miranda da Paixão (UnB), Fabrícia Teixeira Borges (UnB)
A Imaginação é um processo psicológico que historicamente não recebeu um tratamento adequado pela Psicologia.
Alguns estudos tentaram deixá-la na periferia da discussão, como se ela fosse algo acessório. No intuito de destacá-la
como um processo de suma importância para o desenvolvimento humano, nos aportamos na Psicologia Sociocultural e
nos estudos atuais produzidos por essa perspectiva teórica. Portanto, corroboramos com a assertiva de que a
imaginação leva à expansão da experiência humana ao oportunizar um deslocamento da realidade imediata e o acesso
a outras esferas de experiência. Com base nisso, empreendemos pesquisa que visa a observar como a escola, por meio
da prática docente e do currículo escolar, pode colaborar no desenvolvimento da imaginação dos(as) estudantes.
Compreendendo a escola como uma instituição social moderna que tem como incumbência compartilhar os saberes
socialmente escolhidos; sabendo que ela é uma esfera de experiência partilhada pela maioria da população; achamos
pertinente observar como têm sido trabalhadas as questões de cunho imaginativo nas salas de aula. Fizemos
observações em três turmas de 1º ano do ensino fundamental de uma escola pública. Com auxílio de duas câmeras de
vídeo, sustentadas por tripés e fixadas em locais específicos na sala de aula, obtivemos registros de cerca de 3 horas em
cada uma das três turmas. Durante a observação, também foram feitas anotações em Diário de Bordo relativas a
questões que pareceram importantes para a análise posterior do vídeo produzido. O foco da observação se fixou nas
interações entre professora e estudantes e como a prática docente pode suprimir, silenciar, desenvolver e/ou fomentar
as expressões de resultados do processo imaginativo dos(das) estudantes. Além disso, observamos como as professoras
oferecem recursos culturais - histórias, narrativas, desenhos, imagens, canções, entre outros - para que os(as)
estudantes possam se envolver em experiências imaginativas. Para analisar os dados, utilizamos como método a Análise
Temática Dialógica, pois, além de permitir visualizar os temas recorrentes e interligados do diálogo, destaca o caráter
dialógico das interações. Os resultados dessa investigação apontam para uma necessidade de discussão mais apurada
sobre a importância da Imaginação no desenvolvimento humano, sobretudo na formação de professores, seja ela uma
formação inicial ou em serviço. Ainda há uma lacuna muito grande a ser preenchida para que a imaginação seja
considerada como deveria ser nas práticas docentes. Persiste o entendimento de que a Imaginação atrapalha o bom
andamento da aula, mesmo que no discurso das professoras elas indiquem o contrário.

3399290 - O DESAFIO DE LIDAR COM AS EMOÇÕES EM SALA DE AULA: UM TRABALHO COLABORATIVO ENTRE A
PSICOLOGIA E A PEDAGOGIA.
Conceição Reis de Sousa (UNIFESP)
O projeto de estágio Psicologia e Educação da Unifesp/BS, em parceria com a Secretaria de Educação de Santos/SP, tem
como objetivo olhar, refletir e intervir no contexto educativo a partir da articulação teórico-prática de duas perspectivas:
da terapia cognitivo-comportamental e da sociointeracionista. Um dos eixos de trabalho do estágio é a intervenção com
as crianças a fim de promover melhora nas relações interpessoais. Uma das atividades propostas foi o manejo das
emoções; este teve início a partir de uma situação de explosão de raiva de um aluno, do quinto ano do ensino
fundamental, frente a qual a professora não sabia como reagir e solicitava um trabalho específico com aquele estudante.
A ação proposta, baseada em técnicas cognitivas e comportamentais, envolveu toda a classe, e não apenas o aluno
considerado "problema" pela professora. O objetivo não foi apenas desenvolver novos recursos para lidar com as
emoções, mas compartilhar com a professora modos não excludentes de abordar o problema, para que toda a turma e
ela mesmo, reconhecessem e compreendessem as diferentes emoções. O planejamento dos encontros foi realizado,
semanalmente, a partir de sugestões feitas pela professora, pelas estagiárias e pelas supervisoras. Foram realizados 15
encontros semanais, de 90 minutos, com a participação dos alunos do quinto ano, da professora, da mediadora e das
estagiárias de psicologia. As ações possibilitaram que os alunos identificassem suas emoções, encontrassem palavras
para nomeá-las, entendessem a relação entre pensamentos e emoções, aprendessem novos modos de expressão
emocional e fossem capazes de reconhecer a emoção de seus colegas. A avaliação de resultados, feita a partir do relato
das crianças, da professora e da mediadora, bem como da observação das estagiárias, evidenciou mudança na forma
de comunicar as emoções, acompanhada de redução das agressões físicas e verbais. Por outro lado, algumas crianças
que não participavam, devido a ansiedade, passaram a se expor mais durante as aulas. No final do semestre, a
professora da classe relatou que passou a entender melhor as dificuldades que todos têm, e não só aquele aluno, em
dar um sentido para as emoções. O trabalho colaborativo, desenvolvido com estagiárias e seus alunos, possibilitou que
ela questionasse suas crenças sobre os recursos para enfrentar os desafios de aceitar as emoções em sala de aula.

8389942 - A EXPERIÊNCIA DE EDUCAR ADOLESCENTES NO CONTEXTO DA SOCIOEDUCAÇÃO: UMA PROPOSTA DE
AÇÃO COM PROFESSORES QUE ATUAM NESSE CENÁRIO
Joana Missio (UFSM), Dorian Mônica Arpini (UFSM)
A socioeducação configura-se como avanço na garantia de direitos do adolescente no Brasil, sendo um importante
dispositivo para a responsabilização do adolescente em conflito com a lei. Assim, faz-se necessário investir não só
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diretamente nos adolescentes que cumprem medida socioeducativa, mas também nos profissionais, serviços e
instituições que os atendem. Nesse sentido, há, desde 2014, um convênio de cooperação técnica entre a UFSM (UFSM),
a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul (FASE-RS) e o Ministério Público do Rio Grande do
Sul. O convênio visa, através de uma abordagem interdisciplinar externa, aprimorar o trabalho da socioeducação em
Santa Maria/RS, desenvolvendo diversas atividades. Considerando a escola como espaço importante na socioeducação,
entende-se ser relevante trabalhar nesse âmbito. Assim, este trabalho objetiva apresentar o eixo do convênio que atua
junto aos professores dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade no Centro de
Atendimento Socioeducativo de Santa Maria (CASE-SM). As atividades visam oportunizar espaços de escuta sobre a
prática de educar nesse contexto, bem como de fortalecimento da equipe, ressaltando suas potencialidades. Em 2016,
foi realizada uma assessoria à equipe da Escola através de encontros mensais, realizados por professoras dos
departamentos de Psicologia e Serviço Social da UFSM. Nesse momento, identificou-se uma equipe muito
comprometida e motivada a enfrentar os desafios da socioeducação, aspecto bastante significativo. Já em 2019,
cunhou-se uma nova proposta de trabalho com professores, que está em andamento. Ela constitui-se também de
encontros mensais, contudo não mais com o objetivo de assessorar, mas sim de proporcionar um espaço para refletir
sobre a experiência de educar adolescentes em privação de liberdade. Os encontros ocorrem no formato de grupo, na
Escola Humberto de Campos, situada dentro do CASE-SM, com duração de uma hora. Como resultados parciais,
percebe-se bastante abertura e adesão à proposta por parte da direção e dos professores, assim como motivação e
entusiasmo. No entanto, o grupo manifesta dificuldades, principalmente relacionadas ao pouco retorno que julgam ter
dos educandos, no sentido de que sentem que não conseguem ajudá-los da forma como gostariam. Ainda, expressam
muita sensibilidade com o trabalho no contexto socioeducativo, porém relatam que isso implica em preocupações e
angústias constantes. Portanto, entende-se a importância da continuidade das atividades na Escola, a fim de
potencializar os efeitos positivos da educação na vida dos adolescentes, uma vez que esta se configura como pilar
imprescindível para a socioeducação e para o desenvolvimento.

3972313 - CONCEPÇÕES DE PROFESSORES SOBRE DESENVOLVIMENTO INFANTIL: RELATOS A PARTIR DA
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO CURRICULAR EM ESCOLAS PÚBLICAS
Fabíola de Sousa Braz Aquino (UFPB), Angela Rayanne Gabriel de Oliveira (UFPB),
Elisa Alves dos Santos (UFPB)
Esse trabalho relata parte de experiências de estágio supervisionado em Psicologia Escolar em duas instituições públicas
de educação do Ensino Fundamental I, em uma cidade da Paraíba. Estas experiências estão ancoradas na teoria
histórico-cultural de Vygotsky para quem o desenvolvimento é um processo complexo, histórico e dialético forjado em
interações nos diversos contextos socioculturais. Para esse autor, a escola promove conhecimentos científicos
sistematizados, pela ação pedagógica intencional que favorece a apropriação, pelas crianças, de artefatos
socioculturalmente construídos pela humanidade. As ações do estágio foram orientadas pela psicologia escolar
institucional e relacional, focado em ações coletivas promotoras de desenvolvimento. Como parte do mapeamento
institucional, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 10 professores do ensino fundamental I, visando
apreender suas percepções sobre o processo de desenvolvimento e aprendizado escolar bem como fatores e estratégias
de acompanhamento do aprendizado dos estudantes. Os resultados obtidos nas entrevistas revelaram que os
professores percebiam seus alunos como: curiosos, desbravadores, inteligentes, capazes de aprender, pensar e dialogar,
carentes de boa cultura educacional e afeto; citaram que sua função era mediar, orientar, construindo vínculos e
valores, incentivar, entender e criar um ambiente propício para a aprendizagem para os estudantes. No que se refere
às atividades pedagógicas que entendiam como colaboradoras para o aprendizado, citaram: atividades lúdicas,
dinâmicas, círculos de debates, atividades em grupo, rodas de conversa, uso de jogos. Mencionaram ainda como
situações promotoras de desenvolvimento: ajuda da família, estimulação da criança em casa, jogos em sala, promoção
de diálogos, utilização da tecnologia, ambiente adequado, promoção da interação, fatores hereditários e cuidados na
infância. Por fim, referiram que acompanhavam o aprendizado dos seus alunos por meio de avaliação contínua,
avaliação diagnóstica, provas, registro via áudios e fotos, discussões, produção de textos, correção de atividades de
maneira coletiva, observação das atividades propostas, discussões periódicas com os outros professores sobre os dados
obtidos cotidianamente. Esse levantamento compôs um conjunto de ações concomitantes das estagiárias nas escolas e
foi um recurso importante para compreender as perspectivas dos professores acerca do desenvolvimento e do
aprendizado, auxiliando na promoção de ações que buscassem gerar reflexões e abrir espaços de discussões para
oportunizar ressignificações e autoconsciência do seu impacto enquanto figura central na mediação de conhecimento,
aprendizado e desenvolvimento. As intervenções realizadas com os docentes e demais setores da instituição se
pautaram em uma concepção crítica e preventiva voltada para a promoção do desenvolvimento e aprendizado.
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COMUNICAÇÃO ORAL 54 – INVESTIGAÇÕES EM PSICOLOGIA DA SAÚDE
2198126 - CONTROLE PARENTAL EM DIFERENTES CONTEXTOS DE VIDA DE CRIANÇAS COM FIBROSE CÍSTICA
Catiele Paixão dos Santos (UFBA), Patrícia Alvarenga (UFBA),
Maria Luísa Torres Queiroz de Barros (Universidade de Lisboa), Edna Lucia Santos de Souza (UFBA)
A fibrose cística é uma doença crônica genética que desencadeia várias complicações nos tratos respiratório e
digestório. A doença requer um tratamento intensivo e penoso, para as crianças e para seus cuidadores, e a adesão ao
tratamento é fundamental para a qualidade de vida desses pacientes. Adicionalmente, crianças com fibrose cística
tendem a se tornar mais retraídas devido às complicações da doença, que frequentemente acarretam baixa estatura
física, baixo peso e problemas respiratórios que limitam ou dificultam as atividades físicas. As estratégias de controle
parental apropriadas podem tanto facilitar a adesão da criança ao tratamento quanto facilitar a interação da criança
com os pares. Este estudo investigou quais as estratégias de controle parental (suporte apropriado, controle crítico ou
superproteção) utilizadas em diferentes contextos da vida de crianças com fibrose cística (contextos de tratamento, da
rotina diária e da interação com os pares) e examinou as relações entre o controle parental e o tempo de diagnóstico
da doença. Participaram do estudo 16 mães ou pais de crianças diagnosticadas com fibrose cística. As crianças, sexo
masculino ou feminino, tinham entre cinco e 12 anos de idade e foram diagnosticadas, em média, aos 23 meses de
idade. Os participantes responderam à Entrevista sobre Práticas Educativas Parentais, à Entrevista Estruturada sobre
Práticas Educativas Parentais e Socialização Infantil e forneceram informações sociodemográficas sobre a família e
clínicas sobre a criança. Os resultados revelaram que as estratégias de suporte apropriado foram as mais frequentes em
todos os três contextos avaliados. As estratégias de controle crítico foram mais frequentes em contextos do cotidiano
(23,2%) do que em contextos de tratamento (7,21%) e as estratégias de superproteção foram mais frequentes nos
contextos de interação infantil com os pares (38,48%). Verificou-se uma correlação negativa entre o suporte apropriado
e a idade da criança no diagnóstico, em contextos de interação com pares (ϱ=-0.75; p<.01). Pais de crianças com
diagnóstico precoce relataram maior frequência de estratégias de suporte apropriado (U=7.00; p=.009). Os achados
permitem concluir que pais de crianças com fibrose cística podem ser mais flexíveis e responsivos às demandas da
criança nos contextos do tratamento do que nos contextos do cotidiano ou da interação com os pares. Sobre a relação
entre o controle parental e o tempo de diagnóstico da doença, constatou-se que quanto mais cedo ocorre o diagnóstico
da criança melhores estratégias de controle parental tendem a ser adotadas em contextos da interação da criança com
os pares.
4881141 - DIABETES MELLITUS TIPO 1: SIGNIFICAÇÕES DE ADOLESCENTES E DE SUAS FAMÍLIAS
Renata Lira dos Santos Aléssio (UFPE), Laís Claudino Moreira Ribeiro (UFPE),
Raquel Torres da Costa e Silva (UFPE), Matheus de Melo Aziz Cardoso (UFPE)
A diabetes mellitus tipo 1 (DM1) pode ser considerada uma influência não-normativa, pois seu aparecimento é na
maioria dos casos imprevisível, com alta incidência na infância e na adolescência, acarretando estresse e busca por
adaptação à nova situação que se impõe. O tratamento do DM1 impõe uma série de mudanças nos hábitos de vida dos
adolescentes, as quais repercutem não só na esfera individual, mas também na forma como esse adolescente interage
e reconhece seu lugar na sociedade. Ter uma doença crônica é assumir um novo lugar social na família. Os adolescentes
são comumente tomados como um grupo problema tanto pelos pais quanto pelos profissionais de saúde, imersos em
uma malha semiótica que toma o adulto como referência de responsabilidade e autonomia. A Rede de Significações
permite abordar o sujeito em sua experiência singular, que é ao mesmo tempo pessoal e social, colocando em evidência
seu campo de relações. O objetivo desta pesquisa foi investigar os significados do DM1 para adolescentes
diagnosticados e para suas famílias. Foram entrevistados 23 adolescentes e 10 familiares atendidos em um serviço
escola hospitalar de Recife. A entrevista explorou o diagnóstico e principais transformações percebidas. Após
transcrição, os dados foram submetidos à análise de tipo temática. O segredo sobre transgressões alimentares é comum
aos dois grupos. As transformações na alimentação e cuidados médicos (implicando em gastos financeiros) foram
destacadas como vivências dos familiares investigados assim como a atribuição de causalidade ao surgimento da doença
(responsabilização da comida preparada, explicações biológicas, crenças na cura divina). Relatam a não-aceitação e
resistência dos filhos à aderência ao tratamento, emergindo a preocupação com a responsabilidade que devem assumir
com o próprio corpo. Para os adolescentes, a alimentação aparece como um circunscritor que limita suas relações
sociais em festas, na escola, na família ao mesmo tempo em que possibilita uma vida mais saudável. Relatam mudanças
identitárias, ganhos (de atenção, amadurecimento) e perdas (medos, estigmas). A construção de uma relação de
confiança aparece como desafio na interação entre adolescentes e suas famílias, possibilitando uma mudança no
sentimento de fracasso experenciado pelos dois grupos e reforçando a autonomia em conquista no contexto do
adoecimento de longa duração.
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3447820- PROJETO CAMALEÃO: UMA ALTERNATIVA PSICODRAMÁTICA PARA PACIENTES COM CÂNCER
Luthiane Pisoni Godoy (UFRGS), Leon Golendziner (outro),
Yluska Virgínia Mendes Rolim (Outro)
O resumo apresenta um relato de experiência na ONG Projeto Camaleão – Autoestima contra o Câncer e, como o
psicodrama é utilizado enquanto ferramenta psicoterapêutica para pacientes com câncer. A ONG surgiu em 2014,
objetivando o reforço da autoestima, a luta contra o isolamento social que o câncer pode trazer, ensinando a lidar com
danos físicos e emocionais do tratamento. Oferece grupos terapêuticos que ocorrem semanalmente, constituídos por
pacientes que encontram-se em qualquer momento do tratamento a partir do diagnóstico, até cinco anos em remissão
de sintomas. A teoria que baseia o trabalho dos psicoterapeutas é o psicodrama. Moreno, seu criador, pesquisou e
trabalhou com os indivíduos em suas relações (GONÇALVES, WOLFF & ALMEIDA, 1988). Alguns temas trabalhados nos
grupos: planos, sonhos, projetos; importância de ter um lugar onde pode falar sobre câncer; efeitos do tratamento;
isolamento e solidão; medo da morte e finitude; fragilidade; a vida é aqui e agora, entre outros. Destaca-se um breve
relato de uma sessão, onde a participante "A" questionava-se como seguir sua vida após o câncer. Inicialmente, a partir
da caminhada – aquecimento – A entrou em contato com o que desejava trabalhar, surgindo sua questão: “Quais os
passos daqui para frente?”. A terapeuta, então, iniciou a dramatização demarcando o lugar onde a participante estava,
com almofadas e, onde ela queria chegar. Conforme A ia demarcando o lugar, a terapeuta questionava sobre como era
esse lugar e qual era o próximo passo. Após A reconhecer o próximo passo, marcava e tomava aquele lugar, repetindo
até chegar ao ponto que desejava. A participante viveu o momento, visualizou o que havia construído e como chegou
até ali, verbalizou que sabia, agora, quais eram os próximos passos. Então, ocorreu o compartilhar, onde todos falam
sobre sentimentos e reações ao visualizar a dramatização. Os relatos relacionaram-se a “ser feliz mesmo em
tratamento”, “além do câncer têm família, preocupações, planos”. Assim, percebe-se como a ação é eficaz, a partir da
visualização e tomada de papel. Moreno utiliza os conceitos de espontaneidade e criatividade, descreve-os
metaforicamente como uma luz que se acende numa sala escura e ilumina suas partes (MORENO, 1978). Deste modo,
dentro da ONG, os grupos e o psicodrama funcionam enquanto luzes na vida dos participantes, construindo
possibilidades, trocando experiências, compartilhando e ressignificando questões emergentes.
1999770 - IMPACTO DAS RELAÇÕES AFETIVO-AMOROSAS NO TRATAMENTO DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA
SOB A PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA ANALÍTICA
Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center), William da Silva Cunha (UNIVALI),
Kassia Renata Britto (UNIVALI)
Esta pesquisa teve como objetivo analisar o impacto dos relacionamentos afetivo-amorosos no tratamento de mulheres
com câncer de mama, a partir das representações simbólicas do casal. O estudo constituiu-se como exploratóriodescritivo, com abordagem qualitativa. A amostra foi composta por oito casais, totalizando 16 participantes com idade
mínima de 40 anos, cujas parceiras estavam em tratamento ou acompanhamento oncológico há no mínimo um ano. A
coleta de dados foi realizada por meio de entrevista semiestruturada, escala de qualidade do relacionamento, atividade
expressivo-gráfica e um quadro de associação de palavras. Para a análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de
conteúdo, a partir de categorias temáticas definidas a posteriori, utilizando-se como referencial teórico a Psicologia
Analítica de Carl Gustav Jung. Os resultados evidenciaram que a reação das mulheres diante da revelação diagnóstica
foi de choque, acompanhado de reações emocionais intensas e pensamentos relacionados à morte, apontando a
presença do companheiro como essencial no processo de tratamento. Cinco dos oito parceiros relataram as mesmas
reações afetivas e cognitivas vivenciadas por suas parceiras diante da revelação diagnóstica; e outros três assumiram o
papel de apoio. A maioria das mulheres relataram dificuldades relacionadas à cirurgia, em virtude das limitações físicas
e transformações no corpo. A participação ativa do parceiro no processo de tratamento foi a variável com maior impacto
no enfrentamento da doença, sendo apontada por sete das oito mulheres. Também citaram como estratégias de
enfrentamento Deus/fé, a família, o pensamento positivo e a ressignificação de valores, com tendência a ver a doença
como um propósito, contribuindo para a ressignificação tanto da vida como dos relacionamentos. A qualidade do
relacionamento afetivo-amoroso melhorou significativamente após o diagnóstico, na percepção dos casais,
principalmente para os homens. Os fatores associados foram a união e proximidade durante o tratamento, maior tempo
de dedicação à relação e mudança de prioridades na relação, evidenciando-se impacto positivo ao relacionamento, bem
como ao processo de individuação.
2112990 - AUTOBIOGRAPHIC NARRATIVES AND EMPOWERMENT IN CONTEMPORANEITY: THE VOICE OF THE PATIENT
WITH CANCER
Idonézia Collodel Benetti (UFSC), Walter Ferreira de Oliveira (UNICAMP)
Developing personal involvement and responsibility in self-management of care has become a strategic issue in health
policies since the effectiveness and empowerment of the patient towards their well-being are crucial to the successful
management of serious and chronic illness. Thus, empowering the person with cancer, their ability to manage the
challenges of experiencing illness, and having a sense of mastery over events related to it, comes as helping to improve
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medical outcomes. This qualitative study, anchored on documentary data collection with a hermeneuticphenomenological approach, aims to analyze the virtual narratives of personal experiences about cancer, described by
10 bloggers, to ascertain if the autobiographical writings, shared through blogs, empower the blogger patient. The
analyzes generated four units of meaning: gratification in the presentation of self-identity in a virtual environment; the
possibility of releasing and sharing emotions; building communities of practice around specific forms of the disease;
production of knowledge. The results have shown that terminal state and hopelessness, made known to a public and
unknown audience, generate gratification in the presentation of self-identity, even when fragility, personal
transformations - of physical appearance and emotional states - are present as consequences of the disease. Vividly
expressing in-depth the details about the personal life transformed by the serious illness seems to be a requirement
that motivates the bloggers, bringing them back benefits. Building virtual communities around specific forms of cancer
has proven to be a resource for giving and receiving support. Building virtual communities around specific forms of
cancer has proven to be a resource for giving and receiving support. The kindness, solidarity and friendship that come
through blogs give the courage to write about the intimacies of the treatment and manage the emotional agitation
produced by the curiosity and/or the need of the virtual Other. Blogging also helps in the acquisition of knowledge based
on the experience brought by cancer - from the patient himself and the members of the virtual community. Therefore,
it seems that telling the experience with cancer leads to greater understanding and management skills, as demonstrated
by empowered bloggers like those in this study who rebuilt, made sense of the disease, and actively communicated
their perspectives. Empowerment and agency have been observed in this process, when the patient-being thinks for
himself and acts in a way to adjust his experiences and his life trajectory, in the face of a new situation.

1289195 - A IMPORTÂNCIA DO GRUPO DE APOIO PARA AOS CUIDADORES DE PESSOAS COM DOENÇA DE ALZHEIMER
E OUTRAS DEMÊNCIAS PARA A RELAÇÃO FAMILIAR
Katia Simone Ploner (UNIVALI), Andrielli Cristine Raupp (UNIVALI), Juliana Vieira de Araujo Sandri (UNIVALI),
Maria Alice Siqueira de Oliveira da Silva (UFSC)
Introdução: O aumento na expectativa de vida da população brasileira impacta na necessidade de desenvolvimento da
qualidade das relações familiares e do preparo familiar para lidar com o processo senil. As relações familiares precisam
se adaptar quando uma pessoa é diagnosticada com demência. Objetivo: O projeto de extensão “Promoção à saúde do
idoso juntamente com seus familiares/cuidadores” tem como objetivo atuar em relação ao apoio, diagnóstico e
estratégias de cuidado ao idoso com demências, promovendo melhor qualidade de vida aos envolvidos. Acredita-se que
com o apoio adequado é possível qualificar os familiares para que possam realizar o cuidado de modo a minorar
impactos negativos das demências nas relações familiares. Metodologia: Os familiares recebem orientações sobre o
manejo com o idoso ao ser diagnosticado com demência e são convidados para participarem do GEAz- Grupo de Estudos
e Apoio aos Familiares e Cuidadores das pessoas com Doença de Alzheimer e outras demências. Neste são desenvolvidas
reuniões com profissionais e acadêmicos de Psicologia e Enfermagem possibilitando orientações, informações, troca de
experiências, apoio emocional, socialização e compartilhamento sobre manejos e cuidado no contexto da demência.
Resultados: Em 2018 foram atendidas 220 famílias em 11 reuniões grupais e 19 atendimentos individuais para
orientações. Os familiares participantes compreendem melhor o curso da doença e seus sintomas, melhoram as
estratégias de cuidado, aprendem a pedir ajuda e apoio na família, vizinhos e profissionais, desenvolvem recursos
internos para lidar com as diferentes fases da doença de Alzheimer. Sentem-se mais apoiados e com mais qualidade de
vida quando se comparam ao período anterior a vinda no grupo. Relatam a redução do estresse, estímulo à atitudes
mais flexíveis por parte do cuidador, melhora na resiliência e no manejo de sintomas cognitivos e comportamentais.
Logo, favorece o desenvolvimento de relacionamentos mais saudáveis e funcionais, com maior comunicação familiar.
Considerações finais: O grupo de apoio multiprofissional auxilia no desenvolvimento da autonomia e autocuidado do
familiar cuidador, qualifica as pessoas a lidarem melhor com as mudanças complexas que o processo demencial impõe
ao idoso e seus familiares.

COMUNICAÇÃO ORAL 55 – CONJUGALIDADE, VIOLÊNCIA FAMILIAR

6414753 - -"NAMORIDO": PERCEPÇÕES SOBRE AS VIVÊNCIAS DA CONJUGALIDADE PARA CASAIS RESIDENTES DA
CIDADE DE BOA VISTA - RR
João Paulo Roberti Junior (UFSC), Lia Raquel do Nascimento Pereira (UFRR), Fernanda Ax Wilhelm (UFRR), Idonézia
Collodel Benetti (UFSC), Ana Paula da Rosa Deon (UFSC)
O termo “namorido” conjuga duas palavras em uma: namorado e marido. Esta classificação constitui uma modalidade
contemporânea de relacionamentos caracterizados por vínculos afetivos mais fluidos, maleáveis e ausência de
formalização social. Nomenclaturas também utilizadas para este tipo de relacionamento são: morar junto, juntar-se e
viver maritalmente. Tendo em vista tais dinâmicas sobre relacionamentos, o objetivo do estudo foi analisar as
percepções de quatro casais residentes na cidade e Boa Vista-RR, onde vivenciam a conjugalidade não tradicional que
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denominam “namorido”. Noprocesso de coleta de dados foi utilizado um roteiro de entrevista semiestruturada com
aplicação individual. Os dados foram analisados de forma qualitativa com base na análise de conteúdo de Bardin, a
partir de cinco categorias preestabelecidas: 1) Dados de caracterização geral dos Casais; 2) Percepções a Respeito da
Conjugalidade denominada “Namorido” e 3) Influências das Famílias deorigem. Dentre os principais resultados, a idade
dos casais compreende entre 23 e 31 anos, tempo deunião entre dois e quatro anos, três relações heterossexuais e uma
relação homossexual e três casaisresidem com a família de origem por motivo financeiro. No que concerne as
percepções sobre estaconfiguração de relacionamento e a opção de coabitar observou-se que os entrevistados
fizeramreferências ao morar junto como sendo uma fase de experiência do relacionamento “namorido”, o chamado
período "test-drive" onde os casais se conhecem melhor, a partir da convivência, antes de optarem por uma união
definitiva, sendo formalizada ou não, percebida como um relacionamento com menos riscos emocionais caso “não der
certo”. Todos os casais revelaram a ocorrência de um ritual para registrar o morar juntos como um jantar com familiares
e uso de aliança. Os casais revelam a importância atribuída ao “namorido” como um período momentâneo ou mesmo
transitório ao casamento, o qual tem suprido as necessidades do casal. Assim, todos os casais demonstraram ter
satisfação por esta escolha, apesar de que revelaram o interesse de casar-se de forma tradicional atribuída
especialmente pela garantia dos direitos estabelecidos em lei, por exemplo, ter filhos, adoecimento do parceiro e na
divisão de patrimônios adquiridos. Por último, em relação as influências da família de origem todos relataram que suas
famílias são consideradas 'tradicionais' e diante disto, a pressão familiar e a intenção de melhorar a convivência com
seus familiares ao compartilhar espaços de moradia. Salienta-se que, apesar das entrevistas terem ocorrido
separadamente, as respostas doscasais foram semelhantes demonstrando o entrosamento conjugal.

5498260 - A PERCEPÇÃO DE CASAIS SOBRE O PAPEL DA INDIVIDUALIDADE NA CONJUGALIDADE
Rosita Barral Santos (UFRGS), Marina Zanella Delatorre (UFRGS),
Bruno de Brito Silva (UFRGS), Adriana Wagner (UFRGS)
A individualidade e a conjugalidade são instâncias comumente em tensão nos relacionamentos contemporâneos. Assim,
o funcionamento conjugal saudável pressupõe um nível intermediário entre aqueles aspectos que se referem à
individualidade de cada cônjuge e ao que eles compartilham como casal. Nesta perspectiva, objetivamos compreender
como os casais definem e vivenciam a individualidade de cada um dos membros. Participaram deste estudo oito casais
residentes no Rio Grande do Sul, dos quais cinco eram heterossexuais e três homossexuais, com idades entre 26 e 53
anos, casados ou em união estável, e com tempo de relacionamento variando entre 10 meses e 21 anos. Trata-se de
uma investigação qualitativa, cujos instrumentos foram uma ficha de dados sociodemográficos e uma entrevista semiestruturada. A entrevista abordou a história do casal, as características dos cônjuges, a tomada de decisões, a
comunicação, a forma como demonstram afeto, o encaminhamento dos conflitos e os aspectos necessários para uma
relação de boa qualidade. As entrevistas foram gravadas, transcritas integralmente e os dados foram submetidos a uma
análise temática indutiva. Os resultados revelaram significados definidos pelos seguintes temas: 1) a preservação da
individualidade – esse tema diz respeito à importância de se preservar o espaço de cada membro do casal no
relacionamento, seja para ficar um tempo sozinho, seja no modo como ocupam os espaços físicos comuns na moradia,
além do respeito às particularidades de cada membro do casal, como preferências e hábitos pessoais; 2) o exercício da
autonomia – trata da tomada de decisões relacionadas a aspectos pessoais que não dizem respeito ao casal e à família,
sem que, necessariamente, seja de comum acordo entre os membros; 3) o investimento em aspectos externos ao
relacionamento – esse tema reporta aspectos como o investimento em interesses e atividades que não envolvam o
cônjuge; e 4) os desafios frente à individualidade – trata das dificuldades devido às demandas do casamento e da família,
que às vezes se sobrepõem às necessidades do indivíduo, levando-o a abdicar da sua individualidade em prol da
continuidade do relacionamento e do bem-estar dos filhos. Esta análise aponta para a coexistência de valores
tradicionais, mais voltados para o bem-estar da relação conjugal e da família, com ideais de autonomia e de satisfação
individual no relacionamento. Discute-se a importância da reflexão sobre formas de conciliar individualidade e
conjugalidade, de modo a beneficiar o relacionamento e promover a saúde emocional dos membros do casal.
3592162 – RELAÇÃO ENTRE MINDSETS DA SEXUALIDADE E QUALIDADE CONJUGAL
Fabrício de Andrade Rocha (UFRGS), Jonas da Silva Pereira (UFRGS), Adriana Wagner (UFRGS)
Está amplamente debatido na literatura que um dos fatores fundamentais da conjugalidade é a sexualidade. Estudos
na área têm demonstrado que satisfação sexual e conjugal estão positivamente correlacionadas, comprovando a
necessidade de atenção para essa área nos estudos sobre casais e famílias. As convicções e atitudes de um dos parceiros
com relação aos aspectos sexuais influenciam sua própria satisfação com o sexo e com a relação, e a do outro parceiro
mutuamente. Uma das formas de abordar tais convicções é através do conceito de mindsets, que são pressupostos
centrais que as pessoas têm sobre a maleabilidade dos atributos próprios ou de outros. Isso afeta diretamente a forma
como estabelecem suas relações e atuam no mundo. Estudos demonstram que o tipo de mindset que cada parceiro
tem sobre a sexualidade está relacionado com o nível de satisfação do casal. Pessoas que acreditam ser necessário
encontrar o parceiro certo (mindset de compatibilidade) têm índices de satisfação sexual e conjugal menores do que as
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pessoas que acreditam ser necessário investir na relação para obter satisfação (mindset de investimento). Este estudo
busca a associação entre os mindsets sobre sexualidade e índices de qualidade conjugal. Para isso está sendo realizada
a adaptação transcultural da escala canadense Sexual Destiny and Sexual Growth Beliefs Measure. Uma versão em
português foi criada a partir de 4 traduções independentes da escala. Posteriormente, esta tradução foi submetida à
análise de 4 experts (uma terapeuta de família e três pesquisadoras), que sugeriram algumas alterações. Após essas
alterações realizou-se entrevistas com nove pessoas do público alvo, de escolaridade igual ou inferior ao Ensino Médio,
para avaliar a compreensão semântica da escala. Algumas alterações foram realizadas nesta fase e o resultado está
sendo submetido à retrotradução para posterior aprovação da autora da escala original. Em seguida será realizada
coleta online de 100 respondentes da escala para realização de um estudo piloto, com testes de propriedades
psicométricas e análises descritivas. Posteriormente será realizado um estudo correlacional com 700 participantes, com
o objetivo de verificar, através de análises de regressão linear, as relações entre os mindsets da sexualidade e índices
de qualidade conjugal de uma escala desenvolvida pelo mesmo grupo de pesquisas dos autores deste estudo. Esperase que o mindset de investimento na sexualidade seja preditor de índices positivos de qualidade conjugal, enquanto o
mindset de compatibilidade possa predizer índices mais baixos de qualidade conjugal. Resultados estarão disponíveis
até a data do congresso.
8452873 – VIOLÊNCIA(S): DA FAMÍLIA DE ORIGEM ÀS RELAÇÕES CONJUGAIS
Rayssa Reck Brum (UFSM), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM), Tatiane Pinto Rodrigues (FISMA)
A agressão física tem sido compreendida como fator de risco ao desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além
disso, pesquisas demonstram que sofrer agressão dos pais está entre um dos maiores predecessores da violência
conjugal. Assim, mulheres vítimas de violência parental mostram-se mais propensas a vivenciarem relações amorosas
violentas, quando adultas. Compreende-se que crianças expostas à violência parental instauram um processo de
aprendizado da violência como uma forma de se relacionar, podendo, posteriormente, reproduzir este modelo,
utilizando-se da mesma como estratégia de resolução de conflitos em diferentes contextos e situações. Dessa forma, o
presente trabalho buscou compreender as vivências na família de origem de mulheres em situação de violência,
enfocando, principalmente, nas relações parentais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritivo-exploratória, em
que participaram três mulheres vítimas de violência na relação com o parceiro, tendo estado neste relacionamento há
um mínimo de 4 anos. Os instrumentos utilizados foram um questionário sociodemográfico, uma entrevista
semiestruturada e o genograma familiar. A partir da análise de conteúdo dos dados, percebeu-se que as três
participantes haviam vivenciado a utilização de agressão física na infância. A participante 1 relatou que seu pai, por
vezes, a agredia fisicamente. Contudo, o que mais a marcou foi a violência psicológica. Para a participante, ocorria uma
violência velada em sua casa, que fazia com que ela e sua irmã sentissem muito medo, o tempo todo. A participante 2
referiu que sua mãe era bastante agressiva e, algumas vezes, se desorganizava, momentos em que a agredia física e
psicologicamente, além de já tê-la expulso de casa quando ainda era bastante jovem. Da mesma forma, a participante
3 referiu que sua mãe a agredia com frequência, e relembrou uma situação em que precisou ir maquiada para a escola,
buscando esconder um machucado, fruto de uma briga com a mãe. A partir deste estudo, identifica-se a importância
da família de origem para o estabelecimento de padrões relacionais violentos, sendo estes perpassados através das
gerações. Destaca-se a importância de ações que ampliem a compreensão sobre o fenômeno, intervindo de modo
preventivo, buscando evitar a perpetuação de padrões disfuncionais marcados pela violência.
7989954 - MÃES E FILHOS (AS) EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: LUGARES E POSSIBILIDADES DE
INTERVENÇÃO.
Raquel Furtado Conte (UCS), Ana Magnus Bresolin (UCS), Caroline Teresinha Camargo de Lima (UCS),
Alexandre Schalins May (BANC), Andiara Cristina Faé (UCS), Fabrícia Bertin (UCS),
Fernanda Vons Girotto (UCS)
A violência doméstica contra a mulher e as crianças, provoca sequelas adversas à saúde mental. Este trabalho objetiva
discutir as implicações da violência doméstica na relação mãe-filho, a partir do relato de experiência no Laboratório de
Práticas Psicológicas. Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo exploratório e interpretativo. As intervenções utilizadas
partem dos pressupostos teóricos da pedagogia feminista, da psicanálise e das técnicas do grupo operativo de PichónRivière. As mulheres são inicialmente acolhidas de forma individual, a partir do encaminhamento da Coordenadoria da
Mulher, sendo realizada uma entrevista estruturada e preenchimento de uma ficha de coleta dos dados sóciodemográficos. Após a aceitação para participar do Laboratório, as mulheres iniciam as sessões grupais, semanalmente,
com duração de 90 minutos. A partir dos desdobramentos dos conteúdos advindos no grupo, os estagiários e a
professora, eventualmente, podem identificar demandas específicas. Nesses casos, parte do grupo pode permanecer
no atendimento grupal ou no atendimento individual. Para esse estudo, será apresentado um caso individual, em fase
inicial, realizado pela a professora e duas estagiárias, sendo participaram das sessões iniciais uma mulher e seu filho.
Durante a realização de uma sessão grupal foi identificado que a mãe e a criança estavam vivenciando uma situação de
opressão no lar. Nas primeiras sessões com a dupla, observamos que a criança apresentava um apego inseguro, sugava
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o peito da mãe na sessão, apoderando-se do seu corpo através de beliscões, utilizando mais gestos que palavras. Nosso
objetivo inicial foi de contribuir para o processo de separação-individuação da criança, atendendo-os em conjunto. A
partir dos desenhos, identificamos que a criança reproduziu o desejo insaciável do peito, despejando cola em cima dos
rabiscos inicialmente realizados. Identificamos também no discurso da mãe, que a criança é utilizada como escudo
quando ela se sente ameaçada pelas agressões do marido. Além disso, perdas na infância e de outras gestações
vivenciadas pela mãe contribuíram para a sua dificuldade de vinculação com seu filho atual. Por outro lado, apareceu a
agressão ao filho quando os pais estão irritados. Concluiu-se também, que a mãe se sente segura em seu papel materno
mantendo seu filho numa condição infantilizada, não promovendo sua autonomia e independência. Todos esses
aspectos indicam a necessidade de adaptações nas técnicas e manejos clínicos quando é preciso intervir no vínculo mãefilho (a), considerando que a resolução da violência doméstica precisa ser superada para que a dupla possa desenvolver
uma relação afetiva mais positiva.

COMUNICAÇÃO ORAL 56 – ESCOLA, APRENDIZAGEM, EMOÇÕES

2289482 - O ARRANJO ESPACIAL DA SALA DE AULA COMO PROMOTOR DO ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Mariana Camila Pereira da Paz (UFPB), Bianca Rodrigues da Silva (UFPB),
Ana Beatriz Silva Balbino (UFPB), Viviany Silva Araujo (UFRN)
O presente trabalho parte da perspectiva socioambiental que defende a ideia do arranjo espacial como um fator capaz
de intervir na aprendizagem, esta que está diretamente ligada ao desenvolvimento humano, principalmente na fase de
educação infantil, bem como na produtividade do educador. De modo específico, esse é um conteúdo pertinente para
a educação infantil, já que há o desafio de propor estratégias que atendam às necessidades desses aprendentes ao
passo que incrementem a formação do professor na área. Nesse sentido, este trabalho teve o objetivo de apresentar
diferentes tipos de arranjos espaciais em sala de aula, como forma de aprimorar o aproveitamento das atividades
planejadas para crianças pequenas na escola. O projeto foi desenvolvido em uma sala de aula da educação infantil da
Escola de Educação Básica do Centro de Educação da UFPB. Por meio de quatro momentos planejados com
antecedência, sendo eles, a entrevista com o professor, observação da turma escolhida, três intervenções aplicando o
arranjo tradicional, o arranjo circular e o arranjo grupal, e a replicação da entrevista com o professor. A abordagem da
análise dos dados foi qualitativa e pautada na discussão junto ao professor e à escola sobre a importância da organização
espacial da sala de aula para o aprendizado do aluno. Os objetivos do projeto foram alcançados com sucesso,
entendendo a importância do argumento sobre a organização do espaço para a otimização do processo de ensinoaprendizagem, conteúdo de interesse da psicopedagogia, e abrindo espaço para novos estudos nesta área em outras
fases da educação básica, como, por exemplo, a continuação deste projeto, que atualmente está sendo realizado no
ensino fundamental.

1972545 - AS INFLUÊNCIAS DAS REDES SOCIAIS NOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM
Beatriz Vitalino Borges Pereira (FESURV), Sueli Pereira Caixeta (UniRV)
Em decorrência das novas tecnologias que estão surgindo, principalmente as Redes Sociais, a educação brasileira está
em momento de adaptação às novas demandas que estão aparecendo no ambiente escolar. É perceptível que existem
discrepâncias entre o contexto dos estudantes com as metodologias utilizadas para ensinar. Com a Era Digital o aluno
tem um papel mais ativo, em busca de desenvolver competências e autonomia, logo, a tecnologia é uma ferramenta
que pode facilitar este processo de desenvolvimento a partir da orientação do professor em sala de aula. O estudo
analisou as influências das Redes Sociais nos processos de aprendizagem em alunos do Ensino Médio de uma rede
pública de Goiás. Pode-se também identificar a acessibilidade dos alunos às Redes Sociais, as principais mídias sociais
utilizadas para estudos e aspectos positivos e negativos que interfiram os estudos dentro e fora da sala de aula. Tratouse de uma pesquisa exploratória de método qualitativo para a investigação do problema. Foram realizadas 18
entrevistas semiestruturadas, analisadas por meio de núcleos de significação para a apreensão do sentido. Dos
resultados pôde-se verificar cinco núcleos, sendo eles: (1) Estudo pelas redes sociais e outras tecnologias no contexto
escolar: limitações e controvérsias; (2) Aprendizagem formal e informal mediada pelas redes sociais; (3)
Inconformidades com a legislação; (4) Prejuízos ocasionados pelo excessivo uso das redes sociais; (5) Redes sociais como
supridoras de dificuldades. Observou-se que a maioria dos alunos entrevistados apresentaram excessivo uso das redes
sociais, falta de concentração nos momentos de estudos com aparelhos tecnológicos e dificuldade de identificar
informações verídicas. Por outro lado, grande parte dos alunos utilizam as redes sociais para estudar, sendo o YouTube
a principal ferramenta para tirar dúvidas e, além disto, as áreas de exatas são as mais pesquisadas para suprir as
dificuldades de aprendizagem. O estudo demonstrou que há necessidade de inserir Tecnologias de Informação e
Comunicação através de mediações e orientações dos professores, para garantir a aprendizagem significativa em que a
sociedade digital demanda dos jovens com uma menor interferência possível dos aspectos negativos.
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6822924 - INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA VIA JOGO KATAMINO: SABER GEOMÉTRICO E POSSÍVEIS E NECESSÁRIO
Lilian Alves Pereira Peres (UEM)
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma parte da pesquisa realizada entre os anos de 2013 a 2017 para a tese de
Doutorado em Educação, apresentada ao Programa de Pós-graduação em Educação – PPE da Universidade Estadual de
Maringá – UEM cujo objetivo foi investigar os efeitos de uma intervenção pedagógica construtivista com jogos e
construção de possíveis e do necessário em relação à aprendizagem de conteúdos escolares sobre noções espaciais. O
estudo tem como hipótese conceitual de que a aprendizagem de noções espaciais pode ser favorecida por meio de
intervenção pedagógica construtivista com jogos de regras e formação de possíveis e do necessário. Para verificação da
hipótese, antes e depois do processo de intervenção foi realizada a aplicação de provas operatórias sobre noções
espaciais, o possível e o necessário. Além disso, realizamos antes e depois do processo de intervenção, a aplicação de
uma avaliação com 9 (nove) exercícios sobre conteúdos matemáticos, mas especificamente atividades que envolviam
noções de Espaço e Forma e/ou Geometria. Participaram da pesquisa 10 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental com
faixa etária entre 9 a 10 anos que frequentam a sala de acompanhamento pedagógico de uma Escola do município de
Maringá-PR, devidamente matriculados. Esses sujeitos participaram do processo de intervenção e foram organizados
individualmente, em duplas e quintetos. A intervenção foi organizada com o jogo Katamino e adaptação do método
clínico contou com questões específicas de possíveis e necessários. Os resultados apontaram que o uso do jogo
contribuiu para a construção de possíveis nas estratégias dos estudantes, bem como para a melhoria de seu
desempenho em todos os testes realizados após as intervenções. Em todas as provas, incluindo as avaliações sobre
conteúdos geométricos, o crescimento da quantidade de acertos mostrou-se estatisticamente significativo, além de
respostas qualitativamente mais adequadas. Concluímos que esses resultados estão relacionados à metodologia
utilizada durante as intervenções baseada método clínico com desenvolvimento do possível e do necessário aplicada
ao jogo Katamino sendo capaz de contribuir para a construção de estruturas procedimentais e presentativas dos
estudantes, bem como facilitar a aprendizagem de conceitos geométricos. Essa conclusão é comprovada pelos
resultados dos estudantes nas provas escolares sobre conceitos espaciais em que o aumento da quantidade de acertos
mostrou-se significativa. Subentende-se que essas mudanças foram provocadas pelo uso do jogo e das características
da intervenção realizada que baseada no método clínico exigiu a reflexão e a verbalização dos procedimentos de jogo
por parte das crianças.

6498167 - O COTIDIANO DA SALA DE AULA EM MUDANÇA: UMA INTERVENÇÃO BASEADA NA REFLEXÃO E NA
EMPATIA.
Lucas Glasner Pessoa (FPS - Faculdade Pernambucana de Saúde)
A escola é um ambiente de construção de conhecimentos e de diversas relações interpessoais. Nas salas de aula de
sextos e sétimos anos do Ensino Fundamental II de uma escola particular da cidade do Recife foram identificadas
situações que eram prejudiciais ao andamento das aulas e que provocavam ruídos entre os pares, o que levava, muitas
vezes, à conflitos entre os mesmos. Com a utilização de tecnologias (como o celular) e a separação em grupos, os alunos
se tornavam mais dispersos, a sala menos unida e o processo de ensino-aprendizagem era prejudicado. Tendo em vista
esta circunstância, o setor de psicologia realizou uma intervenção fazendo uso de uma atividade lúdica, baseando-se no
trabalho de competências sócio emocionais focado na empatia. A atividade consistiu em se utilizar de situaçõesproblema que ocorriam cotidianamente na sala de aula (‘não fiz minha parte do trabalho’, ‘uso o celular para jogar
durante a aula’, entre outras), trazendo aos alunos a possibilidade de propor soluções. No primeiro momento, os alunos
foram divididos em grupos e foi solicitado para que realizassem mímicas para adivinhar quais eram as situações e, logo
em seguida, foi pedido para que dessem uma resolução para ela. Isto possibilitou o movimento empático no momento
em que eles se viam em tais situações e o pensar criativo para solucionar a questão, levando os alunos à trazerem
aspectos éticos, reflexivos e práticos dentro de suas estratégias.
6239838 - A ESCOLA E A SOCIALIZAÇÃO DE EMOÇÕES: COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Andréa Ribeiro da Costa de Jesus Soares (UERJ),
Deise Maria Leal Fernandes Mendes (UERJ), Karla da Costa Seabra (UERJ)
Por atuarem como comunicadores sociais e reguladores interpessoais, as emoções desempenham um papel
importantíssimo em nossas vidas. Assim, o desenvolvimento de competências emocionais (compreensão, expressão e
regulação das emoções) assume extrema relevância no desenvolvimento infantil, relacionando-se com a competência
social das crianças e com o seu sucesso acadêmico. Estudos demonstram que crianças que têm percepções acuradas
das emoções são mais aptas a se inserir de modo coerente no ambiente social, tendo mais chances de estabelecer
relações interpessoais positivas e ser mais bem aceitas por seus pares. Isso aumenta algumas de suas capacidades
emocionais e cognitivas, como a disposição emocional, a concentração, a motivação para realizar tarefas escolares, a
habilidade de resolver problemas sociais, a aceitação a regras institucionais, o controle de impulsos e a autoconfiança.
Por isso, torna-se extremamente importante auxiliar as crianças no desenvolvimento de suas competências emocionais.
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Nesse processo, destaca-se o papel dos que atuam como agentes de socialização, visto que a socialização que as crianças
experimentam contribui para as diferenças individuais no desenvolvimento de suas competências emocionais. Embora
a família seja o núcleo primário de socialização das crianças, a escola também cumpre esse papel. Então, importa que
também a escola ofereça às crianças um ambiente propício à manifestação de emoções, no qual elas tenham o direito
de expressá-las e de aprender a regulá-las. Estudos revelam que crianças que convivem em ambientes onde há aceitação
às suas reações emocionais tendem a ser bem reguladas emocionalmente, enquanto as que convivem com práticas que
punem as suas expressões emocionais tendem a esconder suas emoções, e não a regulá-las. Desse modo, o presente
estudo relata um trabalho realizado com alunos de educação infantil em uma instituição de ensino da rede privada do
Rio de Janeiro. Desenvolvido em parceria pela pedagoga e pela psicóloga da instituição, o projeto objetivou ajudar as
crianças a nomear, identificar e compreender algumas emoções básicas. Em encontros extraclasses quinzenais, que
contavam com o suporte de diversos materiais didáticos – como livros, músicas, vídeos, fantoches e contação de
histórias –, as crianças eram estimuladas a expressar o que sentiam, tendo a oportunidade de refletir sobre isso e sobre
como poderiam lidar com suas diversas emoções. Os resultados atestaram a capacidade das crianças de expressar suas
emoções, transformações no modo de compreendê-las e um aumento no seu repertório de estratégias para regulá-las.
Ademais, corroborou-se a concepção de espaço escolar como responsável por promover o desenvolvimento emocional
saudável das crianças.
5599326 - “TRAÇO BOM” E “TRAÇO MAU”: GARATUJAS REVELANDO ESTADOS EMOCIONAIS
Evelyn Denisse Felix de Oliveira (UCDB), Sonia Grubits (UCDB)
Na perspectiva dinâmica e estética o desenho é uma atividade essencial para o desenvolvimento de uma criança e surge
dentro de um relacionamento emocionalmente rico e estimulante. O desenho evolui por meio de vários estágios, um
deles é o estágio do Rabisco, que é motivado e mantido pelo relacionamento da criança com seus cuidadores e pelo
desejo de se comunicar com eles. Este estágio se subdividi em duas fases: fase do rabisco imitativo, que ocorre entre 1
e 2 anos de idade e é produzido por crianças que querem imitar o comportamento de seus pais; e a fase de Rabisco
Expressivo, que se caracteriza pela construção do “traço bom” e “traço mau” atribuídos a objetos ou situações através
das formas que as crianças dão ás suas linhas. Objetiva-se com o presente trabalho, apresentar uma nova teoria sobre
o desenho infantil, baseada nos estudos de Quaglia, Longobardi, Iotti, e Prino, denominada perspectiva dinâmica e
estética. Para a presente pesquisa bibliográfica utilizou-se dos termos “Children’s drawings” como palavra-chave, nas
bases de dados Science Direct e PubMed, apreendendo as publicações dos últimos 5 anos. Foram encontrados dois
artigos que versavam sobre esta nova abordagem: “A new theory on children’s drawings: Analyzing the role of emotion
and movement in graphicaldevelopment” e “Reconsidering thes scribbling stage of drawing: a new perspective on
toddler” representational processes”. Na teoria em questão o “traço bom” configura-se por rabiscos leves e formas
mais circulares e geralmente são atribuídos a situações de bem-estar, enquanto o “traço mau” configura-se por rabiscos
fortes e linhas “quebradas” e são atribuídos a situações de desconforto. Na fase do rabisco expressivo a criança desenha
a experiência. Assim uma criança que após bater a cabeça na mesa, faz um rabisco “mau” e diz “ai” enquanto passa a
mão na cabeça, não está buscando representar a mesa conforme sua estrutura real, e sim a experiência dolorosa que
teve com a mesa. O rabisco possui significado, não tem a intenção de reproduzir a realidade e vai além do prazer motor.
Ao interpretar o significado do rabisco, a perspectiva dinâmica e estética pode contribuir para a ampliação da
compreensão do desenvolvimento na primeira infância e da representação que a criança pequena faz do mundo que a
rodeia, e talvez possa contribuir para a construção de uma ferramenta de avaliação para a faixa etária em questão.

1828932 - FONTE E ALVO: PROCESSOS COGNITIVOS-SEMIÓTICOS NO USO DE ANALOGIAS
Mircéa Cândida Ferreira (UnB)
Este trabalho propõe análise dos processos cognitivo-semióticos envolvidos em situação de ensino-aprendizagem
decorrentes de estratégias que tenham como base o uso de analogias. As analogias apresentam-se como recurso
comum nas salas de aula e seus usos são expressos através de diversas ações metodológicas envolvendo o planejamento
de atividades de ensino em domínios diversos (matemáticas, escrita, ciências, entre outros). No entanto, nem sempre
as práticas pedagógicas conseguem harmonizar os objetivos e ações planejadas em sala de aula com as teorias que
explicam a forma como as analogias podem ser utilizadas. Os processos cognitivos, metacognitivos e semióticos devem
envolver ao professor e a sua compreensão sobre a forma como o conteúdo está estruturado. Assim, as analogias
permitem trazer equivalências desde outros domínios de conhecimento (alvo) ao que está sendo estudado. Essas novas
estruturas podem gerar novas formas de semiose e, dessa forma, facilitam a compreensão do conhecimento de uma
disciplina (nesse caso os conceitos de morfossintaxe) de língua portuguesa. A partir da revisão da literatura sobre o
tema, defende-se que a analogia é a habilidade de pensar de forma relacional e metacognitiva. Assim, a analogia deve
amparar o aprofundamento do conteúdo a partir das relações estabelecidas entre a fonte (experiência de aprendizagem
proporcionada) e o alvo (conteúdo a ser estudado).
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COMUNICAÇÃO ORAL 57 – ADOLESCÊNCIA, SEXUALIDADE
3339521 - ANÁLISE DO CONCEITO DE AUTOIMAGEM DE ADOLESCENTES NO CONTEXTO ESCOLAR
Gabriella Renuncio Bodanese (UFSC)
É normal que o ser humano se preocupe com a própria imagem e gaste certa quantidade do seu tempo diário com o
intuito de melhorar sua aparência. Entretanto, torna-se um problema quando este comportamento transforma-se em
algo obsessivo e autodestrutivo, como, por exemplo, chegar ao ponto de desgastar sua vida social e econômica na busca
incessante por um ideal de beleza, sem nunca ficar totalmente satisfeito com os resultados. Nosso trabalho vem de
forma a reunir publicações científicas sobre o tema, bem como a aplicação de um questionário em 116 alunos do
segundo ano do ensino médio, em duas escolas públicas da cidade de Florianópolis/SC, realizando uma interlocução
entre a bibliografia encontrada e os resultados obtidos nos questionários aplicados. Entre os resultados mais
significativos encontrados a partir dos questionários podemos destacar que 40% dos participantes gostariam de mudar
algo em seu corpo e 47,5% dos participantes fazem ou já haviam feito algum tratamento estético, ou seja, percebemos
que quase a maioria não está totalmente satisfeita com a própria imagem ou faz/já fez algo para melhorá-la. Os
resultados convergiram com nossas hipóteses iniciais, de que a mídia tem grande influência na satisfação ou insatisfação
dos adolescentes em relação ao próprio corpo, podendo até mesmo contribuir para uma distorção deste.

6477119 - SEXUALIDADE E ADOLESCÊNCIA NO IMAGINÁRIO SOCIAL: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO
Sarah de Oliveira Sousa (UFT), Jamile Luz Morais Monteiro (UFT), Katerine Silva Soares de Sousa (UFT)
O presente trabalho tem como objetivo abordar como a sexualidade na adolescência é pensada no imaginário social,
considerando os discursos hegemônicos que nela permeiam. Desta forma, apresentamos através de um estudo
bibliográfico, as principais conceituações sobre esse tema, ressaltando a categoria de gênero como determinante para
discutir o quanto é fundamental entender as relações sociais estabelecidas e como isso reflete na experiência da
sexualidade. É importante destacar como o período que se domina de adolescência é abordado pelos programas em
nossa sociedade, considerando a sexualidade como algo que envolve riscos e construindo uma percepção reduzida
sobre ela. Não podemos desconsiderar a importância de discutir sobre essas questões, mas também é importante falar
sobre os diversos processos que nela incidem, a fim de que haja promoção de saúde. Destaca-se o momento atual pelo
qual se pode denominar de contemporaneidade, na qual uma série de mudanças são visíveis no panorama de uma
sociedade influenciada pela mídia e os meios de comunicação de massa. Percebe-se que a sexualidade relacionada à
adolescência ainda é tida como um tabu, associada às doenças e a gravidez não planejada. É evidente que os riscos são
visíveis quando não se falam sobre eles, porém o que este trabalho visa mostrar é como alguns discursos acabam
contribuindo para que os adolescentes (as) tenham uma visão distorcida e simplista acerca da sexualidade humana,
visualizada apenas por uma perspectiva normativa padrão, muitas vezes, abordada por um viés estritamente biológico.
Sabe-se a importância de discutir nesse sentido, mas o que os programas de educação sexual acabam gerando nos
sujeitos é mais um típico modelo de informação pela via do medo. Diante dessa realidade, a sexualidade deve ser um
tema de discussão e debate entre pais, educadores e profissionais de saúde, tendo como objetivo encontrar maneiras
de informar e orientar os jovens no que tange à para que protelem sua vida sexual, oportunizando informação e
conscientização em saúde. Trazer à tona a ideia conforme a qual a sexualidade faz parte da vida, que pode ser vivida de
maneira prazerosa e com responsabilidade é uma tarefa que o profissional de saúde não deve abrir mão.
1762494 - A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Sarah de Oliveira Sousa (UFT), Katerine Silva Soares de Sousa (UFT),
Jamile Luz Morais Monteiro (UFT), Priscila Iob (CRAS)
Este trabalho tem como objetivo apresentar um relato de experiência sobre a atuação do psicólogo no fortalecimento
das políticas públicas no âmbito da Assistência Social, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), em um
município do Tocantins. Trata-se de uma experiência vivenciada em quatro encontros no contexto da Disciplina “Estágio
básico III” do curso de psicologia na Universidade Federal do Tocantins. Nessa atividade foram observadas as ações
desenvolvidas pela equipe psicossocial do CRAS. O CRAS integra é parte do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
localizando-se em áreas que apresentam maiores índices de vulnerabilidade e risco social. É uma instituição destinada
à prestação de serviços e programas de atenção social básica ao sujeito e a sua família. Neste sentido, as políticas
públicas de assistência social agregam um caráter ético-político, operando na garantia do respeito à equidade,
promovendo a cidadania e o fortalecimento do protagonismo da comunidade. Observamos que a atuação do psicólogo
no CRAS está centrado na execução de ações e serviços direcionados à conscientização da comunidade, proporcionando
um espaço de empoderamento desses sujeitos, a fim de oportunizar o surgimento de uma consciência de si e, portanto,
de classe. O psicólogo atua de forma multidisciplinar. Seu trabalho visa o fortalecimento dos vínculos, com e entre os
sujeitos e a comunidade onde está inserido, construindo espaços de interação com parcelas da sociedade que se
encontram em vulnerabilidade. Busca alcançar e construir com os indivíduos meios de transformação nas realidades
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que estão cristalizadas por discursos que não refletem, de fato, um campo social comprometido com a mudança. O
papel da psicologia, assim, contrapõe-se à uma realidade psicologizante e patologizante, que não considera o sujeito
como produto da história, da cultura e das relações de produção. O psicólogo no CRAS parte da perspectiva crítica,
segundo a qual o sujeito é ativo, produzido e produtor da sua história, sendo um cidadão de direitos.
8598754 – A VIVÊNCIA DA SEXUALIDADE MEDIADA PELAS TECNOLOGIAS DIGITAIS: A PESQUISA SOBRE SEXTING
ENTRE ADOLESCENTES DA CIDADE DE SALVADOR/BA.
Fabricio de Souza (Instituto de Psicologia - UFBA), Erich Magalhães Rapold (UFBA),
Max Willian Gomes Oliveira (UFBA), Gilmario Silva de Oliveira (UFBA)
A interação social entre adolescentes é bastante mediada pelas tecnologias digitais atualmente. Nesse contexto, a troca
de conteúdos pessoais e sexuais por meio de mensagens de texto, de fotos ou de videos são recorrentes. As trocas de
nudes, como são popularmente chamadas, são tecnicamente denominadas de sexting e se constituem, dentre outras
coisas, como uma expressão tecnologicamente mediada da sexualidade. O sexting possui caráter interacional e de
novidade, devendo induzir a questionamentos a respeito da sua utilidade para a socialização e dos perigos envolvidos.
Em termos legais, o sexting entre adolescentes é enquadrado como “pornografia infantil” pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei 8.069/1990). A investigação aqui descrita contou com a aplicação de um questionário semi-estruturado
a 52 adolescentes estudantes de duas escolas da cidade de Salvador/Ba, uma pública e uma privada. As informações
obtidas foram submetidas a análise de conteúdo. Os resultados mostraram que a “troca de nudes” reflete características
grupais como a aceitação e o controle social, o autoconhecimento e o fortalecimento dos laços de amizade. Foi
observado que as consequências aversivas do sexting recaem com mais intensidade sobre as garotas. As estratégias de
prevenção de riscos, apontadas pelos adolescentes, revelam que a confiança na pessoa com quem ocorre o
compartilhamento de imagens íntimas é tida como elemento principal para evitar os danos que podem advir desse
compartilhamento. É urgente qualificar a rede de apoio onde esses adolescentes buscam ajuda para enfrentar as
consequências negativas da prática, bem como compreender as concepções dos próprios adolescentes sobre
possibilidades e perigos envolvidos. Isso porque o medo e a vergonha para solicitar ajuda de adultos (pais/professores)
estão muito presentes entre os adolescentes, indicando o seu despreparo para lidar com as condições que fogem ao
seu controle. Lidar com a sexualidade envolve constrangimento e tabu, o que pode levar a uma expressão dessa
sexualidade de maneira despreparada, desassistida e reproduzindo práticas violentas marcadas pelo machismo. A
educação para uma vivência autônoma, consciente e responsável da sexualidade mostra-se necessária, tomadas as
devidas proporções, tanto para adolescentes envolvidos em sexting quanto para adultos a quem estes poderão e
precisarão recorrer. Também é preciso analisar a influência da ludicidade sobre a ocorrência do sexting de forma que
se possa ter um panorama amplo de elementos que permitam compreender o fenômeno e intervir para implementar
ações que visem aprimorar tanto o repertório de interação dos adolescents entre si quanto a vivência da sexualidade
conectada.

8565660 - PERCEPÇÕES DE ADOLESCENTES SOBRE AS VIOLÊNCIAS NO NAMORO
Lucas Lazzarotto Vasconcelos Costa (UFSM),
Lays Regina Nardes Jost (UFSM), Caroline Rabello dos Santos (UFSM), Natália Roós Deponti (FISMA),
Danielle Machado Visentini (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
A violência em relacionamentos amorosos, particularmente no namoro, é uma realidade relatada por muitos
adolescentes, e que deve ser pensada a partir do sistema de generificação que insere homens e mulheres em relações
de poder assimétricas. Considerando essa problemática, o objetivo deste estudo é conhecer a percepção dos
adolescentes sobre a perpetração de violência no namoro. Para isso, foi realizada uma revisão narrativa de literatura,
que incluiu estudos nacionais e internacionais. Como principal resultado, encontrou-se que a violência nos
relacionamentos é perpetrada por ambos os sexos em níveis similares, mas que apesar disso há uma diferença nos
significados atribuídos à violência perpetrada por meninos e por meninas. Alguns autores apontam que a violência é
parte constitutiva da cultura patriarcal. Significa dizer que as violências, inclusive quando perpetradas por mulheres,
fazem parte de um modo de agir masculino, e precisam ser abordadas como expressões de uma estrutura social calcada
nos conceitos de desigualdade e dominação. As mulheres assumem nesse arranjo uma posição nitidamente
desfavorável. Alinha-se a esta concepção o fato de que as mulheres frequentemente são agressivas para com seus
parceiros como forma de autodefesa e de revide a agressões sofridas. Esta postura pode ser entendida como uma
tentativa de igualar-se ao agressor através da violência. A violência física perpetrada pelas meninas adolescentes é
considerada menos danosa, até inofensiva. Possui, também, maior aceitação social. A violência perpetrada pelos
meninos adolescentes, por outro lado, possui maior visibilidade social e é mais duramente condenada, graças a sanções
sociais e jurídicas como a Lei Maria da Penha. É preciso considerar, também, as formas mais sutis de violência, como a
violência verbal, relacional e emocional. Uma forma recorrente de violência, comum a ambos os sexos, é o
comportamento controlador, expresso em atitudes como examinar o celular e as redes sociais do parceiro, afastá-lo de
seu círculo de amigos, impedir de fazer certas atividades, ameaçar, chantagear etc. Essas atitudes muitas vezes são
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percebidas como expressões de cuidado e atenção, e por isso não são entendidas como formas de violência. Percebeuse, ao longo desta investigação, uma lacuna referente aos relacionamentos não heterossexuais, torna-se pertinente
também considerar as violências vivenciadas pelos adolescentes nessas outras relações.
8483167 - O NAMORO NA ADOLESCÊNCIA: QUANDO O CIÚME VIRA VIOLÊNCIA
Lucas Lazzarotto Vasconcelos Costa (UFSM), Lays Regina Nardes Jost (UFSM),
Caroline Rabello dos Santos (UFSM), Natália Roós Deponti (FISMA),
Danielle Machado Visentini (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
A adolescência é o momento das primeiras experimentações no campo dos relacionamentos afetivo-sexuais. Uma das
possibilidades que se apresenta aos jovens é o namoro, definido como uma relação mais ou menos duradoura,
frequentemente relacionada à ideia de amor. Entretanto, observa-se que nessas relações são experienciadas situações
de violências. Este estudo teve por objetivo investigar as causas das violências nas relações afetivas entre adolescentes.
Para isso, foi realizada uma revisão narrativa da literatura, privilegiando pesquisas brasileiras publicadas nos últimos
cinco anos. O ciúme aparece em posição de destaque entre os fatores que legitimam a violência, muitas vezes é
associado à ideia da infidelidade (real ou suposta). Ele parece cumprir o papel de justapor o amor e a violência. Pode
ser compreendido ao mesmo tempo como uma demonstração de afeto, atenção e cuidado, como também uma
justificativa para atitudes agressivas. Esse arranjo é um dos responsáveis pela invisibilização da violência, ao sugerir que
ela é indissociável do amor, e que suportá-la é um sacrifício que deve ser feito em nome do relacionamento. A violência
não se limita à esfera da agressão física, mas inclui também dimensões morais e psicológicas e relacionais. O ciúme se
apresenta como uma ferramenta de reforço da submissão de uma pessoa sobre a outra. Para compreendê-lo, é preciso
inseri-lo no contexto mais amplo das relações de gênero em uma sociedade patriarcal, heteronormativa e capitalista. A
pessoa amada passa a ser entendida, então, como um objeto, que precisa ser mantido sob certas condições de vigilância
para não ser subtraído por terceiros. É preciso estar atento aos valores e sentidos que permeiam o universo da
afetividade, de forma a desnaturalizar o ciúme como expressão do amor e como justificativa para a violência. Entendese que essa temática deve ser considerada uma questão de saúde pública e fazer parte de ações de prevenção e
promoção de relacionamentos saudáveis na adolescência.

3216594 - ASSEXUALIDADE COMO TRANSIÇÃO DESENVOLVIMENTAL
João Florentino Cunha (UFBA)
Uma das suposições mais básicas sobre a natureza humana é de que todos possuímos desejo sexual. Indo além, não se
trataria apenas de um elemento primário da experiência humana em termos de comportamento e biologia, mas
também seria um aspecto identitário e constitutivo de nós como sujeitos. Neste sentido, indivíduos que não sentem
atração sexual e que se identificam como assexuais estão numa posição única no que se refere à forma como descrevem
sua experiência; esta não só questiona a validade e caminhos pelos quais a sexualidade é socialmente construída, como
também implica em novas modos de pensar e falar sobre formas de sexualidades e afetividades não-normativas. Este
trabalho é uma revisão literatura sobre a produção acadêmica acerca da assexualidade e sua emergência como
fenômeno contemporâneo, assim como propõe uma perspectiva desenvolvimental para entender este fenômeno pelo
viés da psicologia cultural. A pesquisa foi realizada através do levantamento bibliográfico nos Portal de Períodico da
CAPES, Google Acadêmico, e no BVSPSI buscando artigos com os descritores: “Assexuality”; “Assexuality” AND
“Psychology”; “Assexuality” AND “Development”; Assexuality” AND “Identity”; e “Assexuality” AND “Transition” e nas
obras de autores da psicologia cultural sobre processos construção de identidade e desenvolvimento ao longo do curso
de vida. Com base neste material, apresento um mapa da história da produção acadêmica sobre assexualidade,
categorizada entre aqueles estudos que propõem uma operacionalização da assexualidade como orientação sexual ou
patologia; ou estudos voltados a investigar as repercussões que a possibilidade assexual tem de radicalização do ideal
de democracia sexual. Por fim, apresento uma interpretação do fenômeno da construção de identidades assexuais,
como descrita na bibliografia reunida, pode ser vista como um processo de transição desenvolvimental no qual vir-aser assexual seria um recurso simbólico para dar sentido e legitimar socialmente a experiência de sujeitos que a ausência
de atração sexual destoa de uma visão normativa de sexualidade e que são discriminados por sua orientação sexual.

COMUNICAÇÃO ORAL 58 – RELATOS DE EXPERIÊNCIA
1364936 - RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO DE EXTENSÃO DA CLÍNICA INTERCULTURAL/UFSC
Júlia Andrade Ew (UFSC), Vitoria Nathalia do Nascimento (UFSC),
Júlia de Souza Lopes (UFSC), Lucienne Martins Borges (UFSC)
O presente trabalho visa relatar a experiência de estudantes de pós-graduação e graduação em Psicologia da UFSC
(UFSC) em sua atuação como estagiárias e extensionistas na Clínica Intercultural (CI). Será traçada uma breve
contextualização do campo e, em seguida, suas contribuições para a formação das estudantes e para a possibilidade de
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atendimento especializado para a população imigrante. A CI, que iniciou suas atividades em 2012, é um projeto de
extensão vinculado ao NEMPsiC, do Departamento de Psicologia UFSC, que oferece atendimento psicológico a
imigrantes e refugiados. É, portanto, um espaço de escuta sensível à diferença cultural e destinado aos sujeitos cujos
sintomas se manifestam por uma codificação cultural importante. As atividades acontecem no Serviço de Atenção
Psicológica (SAPSI), clínica-escola do curso de Psicologia da UFSC. Segue como abordagens teóricas a Etnopsiquiatria e
o dispositivo utilizado no enquadre clínico é o da coterapia. Desde sua criação, realizou mais de 1.457 atendimentos,
com pacientes de 25 nacionalidades. As atividades realizadas são: atendimentos clínicos em coterapia; supervisões
semanais; participação de grupos de estudos e reuniões do NEMPsiC; produção de prontuários. Isso já evidencia um
espaço de formação tanto clínico, pelos atendimentos e supervisões, quanto teórico, por ser uma prática em constante
estudo. Os atendimentos realizados em coterapia possibilitam as estudantes atuarem ao lado de psicólogos, com maior
experiência em atendimentos interculturais. À partir de uma multiplicidade de escutas, o grupo de terapeutas pode
discutir, para além do espaço de supervisão, sobre os atendimentos, avaliando as indicações de cada caso. As
especificidades dos atendimentos levam, por exemplo, as coterapeutas a estudarem a construção histórica e a situação
sócio-política do país de origem das pessoas que estão em atendimento, a fim de compreender o contexto em que cada
paciente se constituiu e seu percurso migratório. A migração, a depender dos seus percalços, pode representar para o
sujeito um estado de vulnerabilidade psíquica. Os atendimentos em coterapia buscam potencializar a diferença, o que
possibilita a criação de recursos de enfrentamento e significação da realidade. Por fim, a partir do atendimento
acomunidade de imigrantes da cidade, esta prática contribui na formação de recursos humanos e na melhoria das
práticas de acolhimento e de saúde voltadas aos imigrantes e refugiados, enquanto possibilita às estudantes uma rica
formação acadêmica e uma prática clínica sensível à cultura.

9918710 - ATENDIMENTO A CRIANÇAS E A ADOLESCENTES COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIA
COM GRUPOS OPERATIVOS
Claudete Seltenreich (FSG), Mariana da Cunha dos Santos (FSG), Skarleth de Moraes de Jesus (FSG),
Ananda Luiza Breitenbach (FSG), Caroline Ojeda Cruz (FSG), Tatiele Jacques Bossi (FSG)
As intervenções em grupo são uma modalidade de atendimento psicológico, tanto para o público adulto quanto para o
infantil. Referente a este último, a literatura mostra que embora se realize muitos grupos terapêuticos ou operativos
com crianças e adolescentes, ainda pouco tem sido publicado, a fim de possibilitar avanços na técnica. Com isso, o
objetivo deste resumo é destacar a experiência de atendimento psicológico, na modalidade de grupos operativos, junto
a crianças e a adolescentes que apresentam dificuldades nos seus processos de aprendizagem. Para tanto, será
considerada a experiência de estágio em psicologia junto ao Programa de Atendimento Psicológico e Ludo Pedagógico
– PAP. O PAP é um Serviço Escola do FSG – FSG, que oferece intervenção psicológica, a partir da abordagem ludo
pedagógica, a crianças e a adolescentes (6 a 16 anos) que apresentam dificuldades nos processos de aprendizagem. Os
atendimentos são realizados em grupos, por meio de oficinas planejadas por estagiários e professora supervisora local.
Também são realizados acompanhamentos com as famílias dos pacientes e contato com suas escolas, a fim de construir
estratégias entre os diferentes contextos de desenvolvimento da criança. O método utilizado no PAP, a ludo pedagogia,
é uma perspectiva da ludoterapia voltada para a promoção do desenvolvimento da aprendizagem, bem como da
manifestação de aspectos emocionais infantis, com base em jogos e brincadeiras. Todos os encontros possuem
atividades específicas que servem como norteadores do trabalho em grupo. Cada grupo é formado de acordo com a
faixa etária, de modo que as crianças e os adolescentes possuem diferentes tipos de dificuldades de aprendizagem,
sendo que as mais comuns referem-se a atrasos no desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e matemática.
Tal organização do espaço grupal tem se mostrado benéfica neste contexto, uma vez que a criança e o adolescente são
colocados no espaço de não somente quem precisa aprender, mas também de alguém que tem muito a ensinar. Isso
porque a dificuldade de aprendizagem do colega, por exemplo, em matemática, pode ser uma potencialidade do outro,
que entra em cena nessa interação no espaço grupal. Dessa forma, os grupos operativos organizados no PAP mostramse promissores, a fim de promover o fortalecimento das potencialidades das crianças e adolescentes, para além de
intervir em suas dificuldades escolares. Nesse sentido, possibilita-se o resgate do sucesso escolar destes alunos, por
meio de jogos e brincadeiras que estimulem a criatividade, o imaginário e as interações.

3925161 - A PARENTALIDADE EM FAMÍLIAS PÓS-DIVÓRCIO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Camila Almeida Kostulski (UFSM), Daiane Santos do Carmo Kemerich (UFSM),
Gabriela Clerici Christofari (UFSM), Juliana Kuster de Lima Maliska (UFSM),
Dorian Mônica Arpini (UFSM)
Este estudo tem como objetivo compartilhar e problematizar experiências de parentalidade em famílias pós-divórcio, a
partir do relato de experiência de um Programa de Extensão intitulado “Serviço de Psicologia junto ao Núcleo de
Assistência Judiciária: uma orientação familiar”. O programa, que vem sendo desenvolvido pelo Departamento de
Psicologia em parceria com o Núcleo de Assistência Judiciária de uma instituição pública de ensino superior, visa à
articulação entre o Direito e a Psicologia na resolução de situações que envolvam conflitos familiares, atendendo
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pessoas com renda mensal de até três salários mínimos. Uma das atividades desenvolvidas pelas extensionistas é o
acompanhamento de pais e mães após o estabelecimento da guarda de filhos que busca auxiliá-los com relação ao
exercício da parentalidade após a separação conjugal. A proposta consiste em disponibilizar o serviço a todos os excasais que têm um acordo estabelecido, a partir da Mediação Familiar extrajudicial, com relação à guarda dos filhos. Os
resultados, evidenciam a dificuldade de alguns pais em conseguir efetivar e manter o acordo estabelecido, uma vez que
relatam a complexidade em lidar com os conflitos advindos do rompimento conjugal, interferindo na manutenção dos
vínculos parentais. O pagamento de alimentos é outro aspecto que pode gerar empecilhos no exercício da
parentalidade, visto que, em algumas famílias, o não pagamento desse valor implica no distanciamento ou afastamento
de um dos genitores, sendo geralmente o pai. Nesse sentido, o acompanhamento aos pais busca problematizar, através
dos atendimentos, a importância do exercício da paternidade para o desenvolvimento dos filhos, com o intuito da
construção de uma paternidade mais participativa em famílias após o divórcio. Por fim, salienta-se que a entrada de um
novo membro na família, em especial, madrastas e padrastos, podem gerar ou potencializar conflitos já existentes entre
o ex-casal. Como também, pode ser um indicador para os filhos da impossibilidade de que os pais voltem a ser um casal
conjugal. Esse aspecto também é trabalhado no momento do acompanhamento, tendo em vista relações familiares
menos conflitivas. Como considerações finais, salienta-se que o acompanhamento de pais pós-divórcio tem
proporcionado uma escuta qualificada por parte da equipe, possibilitando uma compreensão das singularidades de cada
contexto familiar, de forma a não reforçar possíveis conflitos existentes entre os pais. Ainda, busca priorizar o exercício
da parentalidade em prol do desenvolvimento dos filhos.
5814910 - DEMANDAS DE TRABALHO DO PSICÓLOGO COM AS FAMÍLIAS DOS PRATICANTES DE EQUOTERAPIA
Renata Souto Bolzan (UFSM), Fabrine Niederauer Flôres (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
Este trabalho tem por objetivo apresentar algumas possibilidades de atuação de psicólogos (as) no contexto da
equoterapia com as famílias dos praticantes. A equoterapia é um método de tratamento que destina-se a atender
pessoas com deficiência utilizando o cavalo como parceiro nesse processo, por meio de um trabalho interdisciplinar,
compreendendo as áreas da saúde, educação e equitação. A necessidade de atenção aos pais dos praticantes, é
importante pois a família traz consigo expectativas por um novo atendimento, como melhoras, ansiedade, incerteza,
sentimento de culpa, insegurança, medo, entre outros, impactando diretamente no resultado do trabalho com o
praticante. Foram realizadas entrevistas individuais e semiestruturadas com cinco profissionais de psicologia de três
diferentes estados do Brasil. Alguns desses profissionais foram contatados via rede social e outros por indicações de
pessoas que atuavam ou estudavam a equoterapia. As entrevistas foram presenciais e ocorreram no primeiro semestre
de 2018, em diferentes locais, conforme disponibilidade dos participantes da pesquisa. Foi utilizado como critério de
inclusão psicólogos que possuíssem experiência em serviços de equoterapia de no mínimo 12 meses de atuação, pois
entende-se que este tempo seria necessário para criação de vínculo entre equipe, praticante e familiares. A pesquisa
teve a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa- CEP sob o parecer número 2.542.087. As entrevistas foram
analisadas qualitativamente pela proposta de Bardin (2010), destacando-se as seguintes demandas de trabalho:
esclarecimentos de dúvidas em relação ao tratamento equoterápico; expectativas das famílias, para que não haja uma
decepção em relação ao trabalho desenvolvido ou em relação às potencialidades do praticante; sentimentos dos
familiares em relação aos seus filhos e ao tratamento equoterápico, como de desconfiança, medo, insegurança,
frustração, tristeza e de culpa, assim como o fortalecimento do vínculo entre pais e filhos. Entretanto vale salientar que
por mais que as falas dos (as) entrevistados (as) demonstrem a importância do diálogo com a família, este momento
pode ser delicado, pois nem todos aceitam as observações feitas pelos profissionais. Portanto, a psicologia se apresenta
nesse contexto da equoterapia com a finalidade de auxiliar os praticantes e principalmente seus familiares, que
geralmente encontram-se sensibilizados e confusos com a deficiência de seus filhos, assim como questões referentes
ao tratamento desses filhos. Sendo assim, cabe ao psicólogo dar a devida atenção às famílias e analisar as demandas
apresentadas a fim de potencializar seus trabalhos com os praticantes.
8348642 - INTERVENÇÃO EQUOTERÁPICA FOCAL EM HOSPITAL DA REGIÃO CENTRAL DO RS: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Fabrine Niederauer Flôres (UFSM), Natiely Lange Silva (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
O objetivo dessa escrita é compartilhar a experiência de uma Intervenção Equoterápica Focal a um menino em
tratamento oncológico em um hospital universitário da região central do estado do Rio Grande do Sul. O encontro
ocorreu na área externa do Hospital, com objetivo de ressignificar o cotidiano do menino hospitalizado para tratamento
de leucemia linfocítica aguda (LLA). Por intermédio da Terapeuta Ocupacional Residente do serviço, que contatou com
psicóloga atuante e pesquisadora na área da equoterapia, o encontro foi planejado e realizado com sucesso. Há cerca
de quatro meses hospitalizado, distante da sua rotina com cavalos, o menino passou por tratamento quimioterápico, e
espera por um novo medicamento com esperança de obter melhores resultados e ganho de qualidade de vida. Está sob
a ótica dos cuidados paliativos, apesar do quadro clínico delicado o momento foi autorizado pela equipe médica da
unidade por entender que aproximar o menino de seu cotidiano poderia auxiliar no processo de enfrentamento de
tratamento e hospitalização. O menino sabia que teria um passeio externo, porém o encontro com a égua se mantinha
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em segredo pela equipe do hospital. Motivado pelo passeio o menino se alimentou bem, visto inapetência há meses,
tomou banho, escolheu uma roupa para vestir, momentos de extrema riqueza tendo em vista que foi novamente sujeito
ativo de sua história. A égua, experiente em equoterapia e saudável, foi cuidadosamente preparada. Como resultados
dessa ação, foi observado que o menino demonstrou felicidade após a intervenção, motivação e entusiasmo mantendose acordado por um período mais longo durante o dia, realizando atividades propostas pelos profissionais mais
ativamente. Tornou-se mais comunicativo, relembrando fatos da sua rotina despertando desejo na recuperação de sua
qualidade de vida. Segundo a literatura, o contato com animais é capaz de proporcionar reações químicas neuronais
causando sensação de prazer, provocando uma descarga de hormônios ligados à felicidade nos pacientes, que tendem
a se recuperar mais rápido. O convívio com animais, para pessoas em situação de hospitalização, é capaz de aumentar
a motivação e autoestima, reacender lembranças de momentos prazerosos vividos na sua rotina com animais,
estabelecendo relação de amizade e afeto, importantes ferramentas para recuperação. Concluímos que a intervenção
foi positiva, na medida em que se observou melhoras imediatas no comportamento do menino. Portanto, acredita-se
que intervenções Equoterápicas sistemáticas ao menino trariam resultados ainda mais eficazes a médio e longo prazo,
com vistas a aceitação do tratamento e recuperação.
9929924 - VIVÊNCIA ACADÊMICA E RESPEITO À DIVERSIDADE NA UNIVERSIDADE
Jully Ana Aguiar de Loiola (PUC-RIO), Clara de Melo Araujo (PUC-RIO),
Zena Winona Eisenberg (PUC-RIO)
A adaptação dos estudantes à universidade está sendo bastante estudada atualmente, principalmente visando medidas
para diminuir a evasão. A maior parte da literatura sobre a temática, no entanto, não enfoca as questões sociais, como
o reconhecimento da diferença e o preconceito vivido por alunos dentro das universidades. Apesar de o acesso ao
ensino superior estar cada vez mais democratizado, as instituições ainda lutam para se adaptar a esse processo. Nesse
sentido, nesta pesquisa propomo-nos a conhecer determinados aspectos da vivência dos alunos de uma universidade
particular do Rio de Janeiro, como, por exemplo: (1) como é o relacionamento deles com outros alunos e professores,
(2) como avaliam questões relacionadas à diversidade existente na universidade e (3) se conhecem e frequentam os
núcleos e grupos/coletivos que a universidade possui. Nossa pesquisa foi de cunho qualitativo. Elaboramos um
questionário na plataforma Google Forms para as perguntas sociodemográficas e entrevistas estruturadas para as
perguntas sobre a temática. Optamos por utilizar uma amostra proporcional de todos os cursos, adotando a grandeza
de 0,5% de participantes para cada curso. Assim, realizamos 60 entrevistas com estudantes de 23 cursos diferentes.
Para a análise qualitativa dos dados, utilizamos o software Atlas.ti, onde geramos códigos que caracterizavam as falas
dos participantes. Posteriormente cruzamos esses códigos com os dados sociodemográficos dos estudantes. Os
resultados mostraram que os participantes de classes menos favorecidas, independemente de curso, relataram maior
dificuldade de se relacionarem com pessoas com poder aquisitivo elevado. Além disso, foram as pessoas das classes
mais baixas que relataram terem sofrido preconceito dentro da instituição. A partir dos relatos, pudemos perceber que
os professores de cursos das áreas de exatas tendem a estabelecer uma relação mais acadêmica com os alunos, sem
extrapolar o conteúdo curricular, por exemplo. Os alunos desses cursos também foram os que menos relataram terem
professores que levam em consideração a diversidade existente na sala. Os achados apontaram também para a
importância do fortalecimento dos grupos, coletivos e serviços de apoio da universidade, que são colocados pelos
alunos como fatores positivos para uma boa adaptação acadêmica. Além disso, visando melhorar a relação entre
professores e alunos, temos como proposta de intervenção que sejam realizadas ações mais voltadas aos docentes,
para que eles possam ter uma prática mais coerente com a proposta de Educação Intercultural, tornando o ambiente
acadêmico cada vez mais inclusivo na sua diversidade.
4133773 - PROGRAMA MENINAS CIDADÃS: UMA POLÍTICA PÚBLICA POSSÍVEL NA CONSTRUÇÃO DE UMA CIDADE
COM EQUIDADE
Mônica Juliana Facio (FACCAT), Karla Rafaela Haack (UNISINOS)
Segundo dados da ONU, 246 milhões de crianças, no mundo, sofrem a cada ano, violência de gênero, dentro ou no
entorno da escola. Esse número é alarmante, não podendo passar despercebido por educadores e educadoras. Vivemos
em um mundo totalmente centrado na homogeneização dos atos, atitudes e pensamentos. Em um mundo, onde o
discurso no qual todos os sujeitos que não se enquadram no padrão de normalidade heteronormativa, esta
homogeneização dos atos, acontece de forma violenta, ceifando sonhos, produzindo sofrimento e, portanto, pedindo a
urgência de ações públicas combativas. Infelizmente, a escola reflete esse mundo – no dia a dia da sala de aula, do
recreio, da saída e da entrada. O dever humano e profissional do professor e professora é problematizar esses dados e
fazer com que os alunos e alunas se questionem e também se (re)conheçam como sujeitos. O município de Taquara
(RS), através de sua Secretaria de Educação e Câmara Municipal, apresentam como uma possiblidade de articulação de
educação cidadã e emancipadora a política pública, chamada “Programa Meninas Cidadãs”, que tem como objetivo a
construção de uma sociedade para a equidade com trabalho de prevenção as situações de violência e violação de
direitos de meninas pela educação. Desta forma, O Programa Meninas Cidadãs, Lei Ordinária 6187-2019 de Taquara-
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RS, reconhece a necessidade de articulação e vem trabalhando com suas comunidades escolares, em grupo, com
psicólogas as questões de gênero, possibilitando o reconhecimento e eliminação de ações violentas e o padrão de
normalidade. Sobre essa questão, Foucault (1997) faz pensar o quão a sociedade sempre isolou o diferente por sua
diferença, colocando-o em prisões, manicômios, hospitais e em espaços onde a população não pudesse ter contato com
o diferente, buscando um corpo dócil. Relaciona-se a isso o fato de que não existe um caminho único para ser pessoa,
não existe padrões para viver a vida a não ser a dignidade humana, Pluralidade é o que há de mais belo na construção
da história da humanidade. (Ruiz-2004)Apontar soluções e fortalecer meninas para a compreensão dos processos de
violência de gênero no espaço escolar e fora dele, desconstruindo o conceito normalidade-anormalidade,
superioridade-inferioridade, é o objetivo principal do Programa Meninas Cidadãs, buscando combater a misoginia, o
preconceito, o sexismo, o machismo, buscando compreender todas as formas de apreender a viver a vida.

COMUNICAÇÃO ORAL 59 – ADOLESCENTES
2293137 - O ACOMPANHAMENTO INTERDISCIPLINAR EM UM PROGRAMA DE EXTENSÃO COMO FATOR DE PROTEÇÃO
NAS RELAÇÕES ENTRE PAIS E FILHOS.
Juliana Kuster de Lima Maliska (UFSM), Daiane Santos do Carmo Kemerich (UFSM),
Dorian Mônica Arpini (UFSM), Camila Almeida Kostulski (UFSM), Gabriela Godoi Baumhardt (UFSM),
Gabriela Clerici Christofari (UFSM)
O presente trabalho objetiva apresentar um relato de experiência do Programa de Extensão intitulado “Serviço de
Psicologia junto ao Núcleo de Assistência Judiciária: uma orientação familiar”, que é realizado pelo Departamento de
Psicologia em parceria com o Núcleo de Assistência Judiciária de uma instituição pública de ensino superior. O programa
visa à interlocução entre Psicologia e Direito, nas relações que envolvem a Psicologia Jurídica e o Direito de Família,
através da escuta de famílias que procuram a Assistência; atendimentos interdisciplinares entre os acadêmicos da
Psicologia e do Direito sobre os casos atendidos; e realização de medições familiares. Nesse sentido, são atendidas
situações de separação conjugal, estabelecimento de guarda de filhos, entre outras questões que envolvem conflitos
familiares. Além disso, desde o ano de 2014 realiza-se o acompanhamento das famílias que foram atendidas pelo
Serviço, assistidas pela Psicologia e o Direito. Nessa perspectiva, acredita-se relevante salientar que os objetivos do
Programa de Extensão através dos acompanhamentos interdisciplinares, proporciona auxílio para as famílias no
exercício da parentalidade e busca contribuir para a comunicação entre Psicologia e Direito, compreendendo que as
duas perspectivas se complementam. Como principais resultados do acompanhamento familiar, entende-se ser possível
auxiliar na manutenção e fortalecimento dos laços familiares, criando espaço para o diálogo entre os membros das
famílias e auxiliando na efetivação do acordo estabelecido na Assistência. Assim, a união dos saberes da Psicologia e do
Direito, articulados no campo das questões familiares, pode ser utilizada como uma ferramenta para o exercício das
funções parentais. Acredita-se, dessa forma, que o acompanhamento familiar como um fator de proteção nas relações
de pais e filhos, entendendo tais vínculos como significativos para um melhor desenvolvimento das crianças e dos
adolescentes. Portanto, a partir de tais entendimentos, proporcionar o acompanhamento dos casos atendidos dentro
do Serviço de Psicologia, pode constituir-se em uma estratégia de manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares,
contribuindo com o desenvolvimento familiar, e consequentemente, com o desenvolvimento dos filhos.

9688587 - ANÁLISE DAS RELAÇÕES PARENTAIS: O QUE PENSAM OS ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE
DE CAMPINA GRANDE-PB
Louise Gabrielle Cardoso dos Santos Pessoa (UEPB), Laura Dantas Silva (UEPB),
Ana Crsitina Rabelo Loureiro (UEPB), Alanna Silva dos Santos (UEPB),
Bianca Silva Araujo (UEPB)
Atualmente é possível verificar uma preocupação muito grande em torno de temas relativos à forma como pais e filhos
se relacionam, especificamente no que se refere aos temas relativos aos limites e à autoridade. Especificamente em
relação aos adolescentes, verificam-se estudos que indicam uma correlação alta entre os estilos parentais, as práticas
educativas dos pais e desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas e afetivas de seres humanos nessa fase da vida.
Diante do exposto, o presente trabalho pretende analisar as relações parentais a partir do olhar de adolescentes,
caracterizando os tipos de relações parentais predominantemente adotadas. Busca-se especificamente identificar os
tipos de práticas educativas e de estilos parentais, construídos na relação pais-adolescentes. Para tanto, realizou-se uma
pesquisa qualitativa, do tipo descritivo, cujos participantes foram 21 adolescentes, com idade variando entre 16 a 18
anos incompletos, estudantes do nível médio, matriculados em escolas públicas da cidade de Campina Grande-PB.
Anteriormente à coleta de dados o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ensino Superior
e Desenvolvimento - CESED/PB, conforme determinação do Conselho Nacional de Saúde, por meio da RESOLUÇÃO
466/2012. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista semiestruturada, devidamente gravada, com duração
média de 15 minutos e de um questionário sociodemográfico que foi respondido oralmente por cada participante,
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anteriormente à realização da entrevista. A análise das entrevistas está sendo realizada com base na análise de
conteúdo bardiniana e a do questionário, por meio do SPSS Statistic, versão 22.0. Os dados estão em processo de análise
e até o dia da apresentação no congresso tais análises estarão concluídas e os resultados alcançados serão apresentados
de forma concisa. Embora esteja no início do processo de análise os resultados apontam que, de acordo com os
participantes, o jeito de ser, o cuidado e a ajuda são os aspectos mais importantes no relacionamento com os seus pais.
Os adolescentes apontaram a importância da existência de regras, na educação, como principal fator para estabelecer
limites. Para mais, destacaram que o estabelecimento dessas regras deve ser feito de acordo com a possibilidade de
cada um, através do diálogo e da conversa. Em relação ao controle que os pais exercem sobre o comportamento dos
filhos, predominou o uso de práticas coercitivas e do estilo autoritário. Sumariamente, é possível destacar a importância
que os filhos dão ao relacionamento com os seus pais, enfatizando a relevância do respeito e do diálogo.
5783593 - RELAÇÃO PARENTO-FILIAL: A PERCEPÇÃO DOS ADOLESCENTES DE ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE
CAMPINA GRANDE-PB
Alanna Silva dos Santos (UEPB), Ana Crsitina Rabelo Loureiro (UEPB),
Louise Gabrielle Cardoso dos Santos Pessoa (UEPB),
Bianca Silva Araujo (UEPB), Laura Dantas Silva (UEPB)
A instituição familiar, apesar de historicamente enfrentar grandes modificações na sua organização e composição, é,
desde antigamente, reconhecida como uma das principais responsáveis pela educação de crianças e adolescentes.
Diante de tal contexto, surgem questionamentos sobre a forma como os pais devem se relacionar com seus filhos,
gerando interesses de vários pesquisadores sobre a qualidade das relações parentais considerando, não somente o
papel da mãe e do pai, mas o papel dos filhos também. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo
analisar o olhar de adolescentes sobre as relações parentais, buscando identificar como esses sujeitos caracterizam os
estilos e as práticas educativas de seus pais. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, do tipo descritivo, cujos
participantes foram 15 adolescentes de escola pública, com idade variando entre de 13 a 15 anos incompletos (sendo
cinco estudantes para cada faixa etária), no nível fundamental II e médio, da cidade de Campina Grande-PB.
Considerando-se que é uma pesquisa com seres humanos, o projeto foi devidamente submetido e aprovado pelo
Comitê de Ética da UEPB- UEPB, conforme determinação do Conselho Nacional de Saúde, por meio da RESOLUÇÃO N°
466 de 12 de dezembro de 2012. Os instrumentos utilizados para coleta de dados foram um questionário
sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada, devidamente gravadas, com duração média de 15 minutos. Os
dados das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo bardiniana, enquanto que os do questionário foram
analisados por meio do SPSS Statistic, versão 2.0.0.0. Os resultados apontam que, de acordo com a percepção dos
adolescentes, os aspectos mais valorizados na relação parental são o relacionamento e o cuidado. Em contrapartida, os
participantes identificaram o excesso de controle e o estresse dos pais como os aspectos que eles menos gostam na
relação parental. No que se refere à forma como os adolescentes analisam o controle dos pais sobre seus
comportamentos, predominou a utilização de estratégias punitivas e coercitivas e a caracterização do estilo autoritário.
Por outro lado, de acordo com os participantes, as práticas indutivas, com a presença do diálogo e da compressão, são
as estratégias mais eficazes para o controle dos seus comportamentos inadequados. Destaca-se a necessidade dos pais
dialogarem mais com seus filhos, demonstrarem mais afeto, utilizarem práticas indutivas e reconhecerem a capacidade
crítica dos adolescentes para analisarem suas relações parentais.

5291739 - A PESQUISA COM ADOLESCENTES COMO CONTEXTO PROMOTOR DE DESENVOLVIMENTO
Fernanda Pimentel Faria de Miranda (UnB)
O objetivo deste trabalho é evidenciar processos desenvolvimentais que emergem no encontro entre participante e
entrevistador modificando a ambos O contexto de produção das informações foi um estudo longitudinal sobre o
desenvolvimento da identidade juvenil, por meio do qual reflexões, tomadas de decisão e a produção de novas
estratégias metodológicas foram tecidas frente aos limites e possibilidades do trabalho de campo em encontros
periódicos com adolescentes. A intensa experimentação de posições identitárias nesse período do ciclo vital tem sido
considerada normativa, contudo, configura-se como dificuldade para pesquisas de longa duração, uma vez que os
jovens mudam de interesse rapidamente e nem sempre mantém compromissos a longo prazo. Frente a esses desafios,
foram selecionados e analisados trechos do contato entre pesquisadora e participantes antes e após a realização das
entrevistas, os quais evidenciaram a postura colaborativa e a busca por relações dialógicas e horizontalizadas como
diretrizes frutuosas para o desenvolvimento da pesquisa. Neste trabalho, destaco o uso de narrativas da história de
vida, cujas raízes remetem à habilidade de narrar experiências desde a infância, as quais se modificam durante a
adolescência, a medida em que o jovem passa a pensar sobre si mesmo em função das vivências integradas à
autobiografia. A análise dos enunciados dos participantes durante as entrevistas e/ou ao final delas evidenciou que seu
conteúdo extrapolava os objetivos de pesquisa, constituindo-se em atividade propulsora de mudanças e atualizações
das percepções sobre si ao longo dos encontros. Dentre os resultados analisados destaca-se a criação conjunta da
entrevista como contexto sociocultural que possibilita o desenvolvimento da atividade narrativa e seu caráter auto-
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epistêmico, quando livre de estruturação, capaz de reorientar a produção de significados em momentos de coda
precocemente enunciados. Nesse sentido, o desenvolvimento da lógica narrativa que apoia a compreensão de si mesmo
e dos outros como seres de histórias revelam o momento da pesquisa de campo como locus desenvolvimental
privilegiado tanto para o participante, quanto para o entrevistador, capaz de mobilizar novas estratégias metodológicas,
assim como promover dinâmicas de reflexividade e atualização das experiências no encontro com o outro.
1114751 - O ENCARCERAMENTO DE ADOLESCENTES NEGROS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO – DESENVOLVIMENTO
HUMANO E DESIGUALDADES SOCIAIS
Izete Santos do Nascimento (SEEDF), Izete Nascimento (SEEDF/UNIPLAN – Brasília-DF)
Esse texto é uma continuidade da dissertação de Mestrado publicada em 2017 pela UNB com o tema: “O PedagogoOrientador Educacional no acolhimento e acompanhamento de adolescentes em medida socioeducativa”, cuja pesquisa
promoveu uma análise da atuação do Pedagogo-OE em exercício em escola pública do Distrito Federal junto aos
adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa em meio aberto, ao mesmo tempo em que permitiu a
consecução da escuta qualificada de adolescentes, procurando saber o que preocupa e interessa os jovens nos seus
diferentes olhares. A pesquisa inspirou-se na Epistemologia Qualitativa, de natureza construtivo-interpretativa e a
metodologia utilizada para recolha de dados foi baseada na metodologia do Teatro do Oprimido de Augusto Boal. Nesse
texto fazemos referência à continuidade da pesquisa sobre a adolescência e Socioeducação, agora em nível de
doutorado, mas atentando-se para os jovens de etnia negra, os quais são a maioria no sistema socioeducativo no Brasil.
Publicado em 2017 pela Secretaria de Governo da Presidência da República/Secretaria Nacional da Juventude e pelo
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em cooperação com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e a Cultura (UNESCO), o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência, aborda, entre outros assuntos, a violência e
desigualdade racial; violência e desigualdade entre mulheres negras e brancas e; a cor da pele como fator de risco.
Assim como o Mapa da Violência publicado desde 1998, sob a organização do sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz, o qual
aponta que, os jovens entre 15 e 29 anos de idade, o referido Índice mostra que, além de representar um quarto da
população brasileira, são as maiores vítimas de homicídios, em grande número, negros, moradores da periferia,
expostos diariamente à atos de violência às mais diversas, inviabilizando assim, um pleno desenvolvimento como sujeito
de direitos, em condição peculiar de desenvolvimento, apregoados pela Constituição do Brasil, pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente, bem como pelo Estatuto da Juventude. Espera-se com a pesquisa, contribuir para o avanço dos
debates sobre o encarceramento de adolescentes negros no Sistema Socioeducativo; os entraves ao seu pleno
desenvolvimento como pessoa e; as desigualdades sociais que impedem o alcance efetivo de políticas públicas voltadas
para a infância e juventude no Brasil. Da mesma forma, procura-se, por outro lado, apontar a educação, aliada às
políticas de proteção, como possibilidades de enfrentamento à violência e redução das desigualdades.
3843211 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO COMO UM INSTRUMENTO JURÍDICO
Helena Dias Bornhorst (UFSM), Carolina Fernandes de Castro (UFSM), Leonardo Soares Trentin (UFSM),
Alberto Manuel Quintana (UFSM), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM), Carolina Schmitt Colomé (UFSM)
Segundo o Conselho Federal de Medicina, o Consentimento Livre e Esclarecido, também conhecido como
Consentimento Informado, na assistência em saúde, não é um ato isolado e sim um processo constante de informações
e esclarecimentos mútuos nas relações entre médico e paciente, com participação ativa e autônoma deste último acerca
das decisões do seu tratamento. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um documento que faz parte
desse processo de autonomia, sendo necessário constar em seu corpo todas as informações pertinentes ao tratamento,
prognóstico e riscos que o paciente possui. Dessa forma, por meio de uma revisão narrativa de literatura, o presente
trabalho objetivou analisar o TCLE como um instrumento jurídico que pode assegurar direitos legais tanto para o
profissional médico, quanto para o paciente. Dessa forma, os resultados apontam que o TCLE pode ser considerado um
legítimo “Ato Jurídico” na medida em que resulta da manifestação da vontade e produz efeitos jurídicos. Ademais, está
suscetível a defeitos e a vícios, que podem acarretar consequências, como a sua própria nulidade. Assim, uma das
perspectivas para o seu uso tem por objetivo construir provas para, posteriormente, ser utilizado para fins jurídicos
numa eventual defesa. Por esse motivo, o TCLE é por diversas vezes utilizado como instrumento de comprovação de
que as informações foram passadas ao paciente. Além de proteger os médicos contra possíveis processos judiciais, o
documento igualmente protege os pacientes, que, muitas vezes, não são devidamente informados a respeito de seu
tratamento. É verídico que apenas a apresentação do TCLE não é suficiente para eximir o médico da indenização por
falta de informações ao paciente, por exemplo. Porém, dizer que esse documento não tem valor é errôneo, pois apesar
de poder ser anulado em função da existência de vícios – como anteriormente citado – presume-se sua veracidade. Tal
pretensão, mediante prova de que a informação não foi adequadamente prestada, pode vir a inexistir. Assim, somente
nos casos em que houver comprovação do não cumprimento desse dever médico é que o TCLE deixa de ser válido. Por
fim, dados informados pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), do ano de 2011, apresentam que a quantidade de
processos contra médicos subiu de 77 para 380 em apenas cinco anos no país. A partir desse cenário, pode-se concluir
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que o uso do TCLE como meio de assegurar direitos legais na relação médico-paciente faz-se cada vez mais crescente e
necessário.
3962210 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: MECANISMO DE GARANTIA DA AUTONOMIA DO
PACIENTE.
Carolina Fernandes de Castro (UFSM), Alberto Manuel Quintana (UFSM), Carolina Schmitt Colomé (UFSM),
Leonardo Soares Trentin (UFSM), Helena Dias Bornhorst (UFSM)
A bioética está cada vez mais rigorosa, exigindo respeito à liberdade, à autonomia e à autodeterminação do paciente,
sendo o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) parte desse processo. Através de uma revisão narrativa de
literatura, este trabalho objetivou-se analisar a autonomia como perspectiva de proteção do doente. Como resultados,
encontrou-se que o paciente, no momento que busca ajuda, pode-se encontrar fragilizado fisicamente e mentalmente,
tornando-se vulnerável e podendo ser coagido a tomar decisões e aceitar tratamentos que em outro momento de sua
vida talvez não fizessem sentido para ele. Sua fragilidade é aumentada a partir do momento em que é hospitalizado e
se afasta da sua rede de convívio e pessoas que lhe inspiram confiança e segurança, além de necessitar de cuidados de
profissionais que não conhecem sua história, expectativas, anseios e projetos de vida, o que pode comprometer sua
capacidade de decidir sobre questões relacionadas a seu tratamento. Um sujeito autônomo é alguém que pode escolher
de forma subjetiva, considerando seus princípios, valores, crenças e percepções, ponderando os fatores que interferem
na sua capacidade de escolha. O consentimento livre e esclarecido ou consentimento informado ganhou forças ao
garantir que ninguém pode decidir pelo paciente, tendo ele condições mínimas para isso, sendo que caso não consiga,
esse direito é passado a um familiar ou representante legal. Porém para que essas decisões sejam tomadas, se
pressupõe que o paciente esteja ciente sobre seu diagnóstico e as opções de tratamentos possíveis naquele momento.
Assim, com o objetivo de assegurar a autonomia do paciente foi criado o TCLE, onde consta informações apropriadas
como benefícios, riscos, consequências e alternativas terapêuticas de algum procedimento. Ainda, destaca-se que
consentimento livre e esclarecido é um processo que vai além do documento assinado (TCLE), ele devendo garantir o
exercício da autonomia a partir do conhecimento de todas a informações relativas à sua saúde e seu tratamento
terapêutico, tornando o documento apenas uma formalidade. O paciente deve ser respeitado de forma integral, tendo
total conhecimento sobre seu estado de saúde e sendo respeitado diante as suas fragilidades e decisões de tratamento.
Conclui-se que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido se torna cada vez mais presente nos hospitais como forma
de proteção da autonomia e autodeterminação do paciente, uma vez que a autonomia só pode ser considerada exercida
na medida em que nenhum procedimento terapêutico é realizado sem o consentimento do paciente ou representante
legal.

COMUNICAÇÃO ORAL 60 – ADOLESCENTES: RISCO E PROTEÇÃO
4155262 - PROBLEMATIZANDO SOBRE A PUBERDADE E ADOLESCÊNCIA COM ADOLESCENTES
Rafael Salin Casarim Harmuch (UNIVALI), Léia Viviane Fontoura (UNIVALI),
Silvana Tomazoni de Oliveira (UNIVALI), Luana Ariela Ferreira (UNIVALI),
Fabia Graciela de Marchi Maffezzolli (UNIVALI)
Este trabalho relata uma ação de educação em saúde realizada em uma escola municipal da cidade de Itajaí (SC), a qual
participaram 361 adolescentes matriculados nos períodos do sexto ao nono ano do ensino fundamental. As oficinas que
compunham a ação foram propostas pelo projeto de extensão Discutindo a Relação (#DR), que busca à promoção da
saúde e enfrentamento de vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento integral de adolescentes. Foi
abordado o tema puberdade e adolescência para mobilizar os alunos que estão passando por essa fase de mudanças
físicas e psicológicas. A ação teve como objetivo propiciar informações aos adolescentes sobre puberdade e
adolescência, a fim de que possam vivenciar esta fase com maior percepção sobre suas escolhas em relação ao seu
corpo, identificar as mudanças corporais durante a puberdade, e definir quais características estão relacionadas à
puberdade e adolescência. Compreendendo adolescência na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, realizou-se 16
oficinas inspiradas na metodologia ativa freiriana com adolescentes do 6° ao 9° ano. No primeiro momento da oficina
foi apresentado aos adolescentes a música “Não vou me adaptar” de Nando Reis, a fim de refletir a respeito das
mudanças corporais e de relacionamentos nesta fase da vida. No segundo momento, a turma foi organizada em grupos
e distribuídos papéis com as figuras de personagens da Turma da Mônica nas fases: criança e adolescente. Foi solicitado
que os adolescentes listassem características físicas e emocionais dos personagens nos dois momentos de vida, e depois
um representante de cada grupo leu as características listadas ao grande grupo promovendo espaço para discussão e
retirada de dúvidas. Ao final da oficina foi entregue aos adolescentes uma ficha de avaliação de escala hedônica sobre
aprendizagem e a metodologia da oficina. Dos resultados 63,7% dos participantes avaliaram a metodologia utilizada
com nota dez, 19,1% avaliaram com nota nove e 8,6% avaliaram com nota oito. Quanto à autoavaliação do aprendizado,
52,4% adolescentes avaliou-se nota dez, 21,6% com nota nove e 12,5% com nota oito. Os demais resultados foram
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irrelevantes para o número amostral. Concluiu-se que a ação de educação em saúde foi eficaz uma vez que indicam um
bom nível de satisfação tanto da metodologia utilizada, quanto do aprendizado. Foi possível a promoção ao
entendimento acerca da puberdade e adolescência, e identificação das mudanças nesse período.
1631292 - COMPORTAMENTO DE RISCO ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL
Caroline de Fátima Francisco (PUC-CAMPINAS), Matheus Henrique da Silva Rocha (PUC-CAMPINAS),
Carlos Henrique Ferreira da Silva (PUC-CAMPINAS), Renan de Morais Afonso (PUC-CAMPINAS),
Letícia Lovato Dellazzana-Zanon (PUC-CAMPINAS)
Comportamento de risco tem sido definido como a participação do adolescente em quaisquer comportamentos que
possam colocar em ameaça a sua segurança ou o bem-estar e/ou de outros indivíduos, mediante a um risco de dano ou
infração às normas e regras sociais estabelecidas para evitar tais prejuízos. Essas condutas podem começar somente
como uma característica exploratória da adolescência ou pela influência do contexto e são consideradas
comportamentos de risco, pois caso não sejam identificadas precocemente, podem se consolidar. Uma grande parcela
da população adolescente está exposta a, pelo menos, um ou mais comportamentos de risco, os quais podem estar
inter-relacionados. O presente trabalho teve como objetivo identificar e analisar os estudos empíricos nacionais
publicados entre os anos de 2007 e 2017 sobre comportamentos de risco de adolescentes por meio de uma revisão
sistemática da literatura nacional, a fim de responder a seguinte pergunta: Quais os principais comportamentos de risco
de adolescentes brasileiros relatados nos estudos nacionais sobre essa temática? A busca foi realizada na base
eletrônica de dados do Portal Periódicos da CAPES. A palavra-chave escolhida para a busca foi: comportamento de risco.
A busca resultou em 55 artigos e, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 20 artigos foram analisados. Os
resultados indicaram que os comportamentos de risco mais investigados nas pesquisas nacionais no período de 2007 a
2017 foram uso de álcool e drogas e comportamento alimentar de risco. O ano com maior número de publicação foi
2010 e não foram encontrados artigos em revistas especificas de Psicologia. Embora houvesse a expectativa de que
psicólogos estivessem entre os profissionais que mais publicam sobre o assunto, os resultados indicaram que médicos,
nutricionais, enfermeiros e dentistas são os profissionais que mais têm feito pesquisas sobre comportamentos de risco
de adolescentes. Pode-se pensar que caso outras palavras-chave tivessem sido usadas como, por exemplo,
vulnerabilidades ou fatores de risco, talvez tivessem sido encontrados mais artigos realizados por psicólogos. De
qualquer forma, os resultados deste estudo chamam atenção para o fato de que comportamentos de risco de
adolescentes é um tema interdisciplinar que diz respeito a diferentes áreas do conhecimento. Pesquisas feitas com essa
população são importantes, pois: (a) seus resultados podem subsidiar políticas públicas para adolescentes e (b) ações
de prevenção e programas de intervenção podem ser realizados a partir dos resultados desses estudos.
7332530 - CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO SUICIDA NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Katia Gonçalves dos Santos (UNIDAVI), Caroline Boaventura Czelusniak (UFSC),
Girlane Mayara Péres (UFSC), Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (UFSC)
O comportamento suicida é entendido como um conjunto de intenções, pensamentos e ações que envolve a ideação
suicida, tentativa de suicídio e/ou suicídio. Em média, no mundo, ocorre um suicídio há cada 45 segundos, o que resulta
em cerca de 800 mil mortes por ano, posicionando essa como a segunda causa de mortes na faixa etária entre 15 e 29
anos de idade. Atualmente, o suicídio consiste um grave problema de saúde pública, principalmente na adolescência
uma vez que esta fase do ciclo de vida se caracteriza por profundas transformações físicas, relacionais, sexuais e da
identidade. Tais mudanças exigem uma reorganização e readaptação da família e do adolescente para lidar com essa
nova dinâmica, o que pode ser difícil e, por vezes, ser potencializador do comportamento suicida. Esse estudo apresenta
uma revisão integrativa da produção científica nacional sobre a caracterização do comportamento suicida na
adolescência. Foram acessadas as bases de dados Web Of Science, SciELO, BVS e PubMed entre os anos de 2009 e 2018.
Os resultados dos 10 estudos selecionados foram divididos em quatro categorias, delineadas de acordo com o
agrupamento dos temas apresentados nos artigos. Os dados apresentaram as seguintes características do
comportamento suicida na adolescência: a) uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, falta de apoio social e
gravidez; b) maior frequência do comportamento suicida no sexo feminino; c) contexto familiar com dinâmicas que
envolvem dificuldades de comunicação, violência, falta de limites, indiferença dos pais frente a situações de risco e a
sensação de não ser compreendido; e d) importância do papel da escola como um contexto de ações preventivas e
espaço reflexivo. Em termos teóricos e conceituais utilizou-se nesse trabalho a perspectiva do Modelo Bioecológico de
Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner. Por sua vez, inseridos nessa perspectiva de desenvolvimento é possível
conceber que a presença do comportamento suicida em adolescentes se sustenta em um conjunto de crenças e valores,
que estão presentes no processo de construção dos significados atribuídos a essa conduta.
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2649527 - BEM-ESTAR NA PREVENÇÃO AO SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA: REVISÃO DE LITERATURE
Gabriela Gehlen (UFRGS), Lívia Maria Bedin Tomasi (UFRGS), Clarissa Marceli Trentini (UFRGS)
O número de suicídios no Brasil e no mundo tem crescido exponencialmente. Devido aos números registrados no país,
o fenômeno é caracterizado como um problema de saúde pública, com um registro de, em média, 11 mil suicídios por
ano. As causas de um suicídio são chamadas de predisponentes e são essas os fatores socioculturais, econômicos,
históricos, familiares, entre outros. O objetivo deste estudo é identificar na literatura científica sobre o fenômeno do
suicídio a relação entre bem-estar e o risco de suicídio na adolescência. O bem-estar se refere a aspectos tanto
macrossociais como microssociais, construídos na interação diária entre a pessoa e seu ambiente. O bem-estar subjetivo
é composto por dimensões cognitivas e afetivas e se refere a aspectos positivos e negativos e à satisfação com a vida.
O bem-estar psicológico é definido pelo autoconceito, propósito de vida e espiritualidade. O conceito de bem-estar
psicossocial aborda as relações interpessoais estabelecidas e seu impacto no desenvolvimento. Quando identificados
na adolescência esses podem ser promotores de um desenvolvimento saudável, o que reduz o risco de ideação e
tentativa de suicídio. Foi realizada uma revisão de literatura a partir de buscas nas bases de dados IndexPsi, Scielo e
PsychINFO com os descritores “bem-estar”, “adolescência” e “suicídio” em português e inglês e espanhol. Dos 41 artigos
que foram selecionados, exclui-se os artigos repetidos e os que não abordassem o tema proposto. Dos resultados, foi
feita uma revisão de literatura com 20 artigos selecionados nas três línguas escolhidas. Os dados apresentados na
literatura indicam que aspectos como baixa autoestima, falta de rede de apoio, falta de perspectiva de vida e ausência
de percepção de importância estão entre os fatores de risco para as tentativas de suicídio. Poder fortalecer os
adolescentes quanto a sua autoimagem, ampliar seus repertórios de condutas funcionais, possibilitando a expressão
saudável de sentimentos, estruturando relações entre pares que ajudem na resolução de conflitos e controle de
impulsos são formas de fomentar o bem-estar subjetivo, psicológico e psicossocial, e uma forma de trabalhar com
prevenção ao suicídio em uma fase de vida que o impulso comum da adolescência pode ser um elemento importante
para ser avaliado. O acesso aos serviços e cuidados em saúde mental, os laços sociais bem estabelecidos e a percepção
de bom suporte familiar, fomenta no adolescente uma capacidade de adaptação positiva frente as questões normais
desse período de vida.

4966490 - RELAÇÕES ENTRE PRÁTICAS DE CONSUMO E BEM-ESTAR PESSOAL NA ADOLESCÊNCIA
Francielli Galli (UNIRRITTER), Lívia Maria Bedin Tomasi (UFRGS),
Jorge Castellá Sarriera (UFRGS)
A adolescência é um período marcado pela formação da identidade e pela busca de pertencimento. Em uma sociedade
permeada pelo consumo, a busca por status e a valorização dos bens materiais ou de um estilo de vida consumista,
podem desempenhar um papel importante nas transições esperadas durante esta etapa da vida. Compreende-se as
práticas de consumo sob duas perspectivas: o consumo consciente e o consumismo. O objetivo do trabalho é investigar
as associações entre o bem-estar pessoal de adolescentes nos distintos níveis em que apresentam práticas de consumo.
Para tanto, foi realizada uma pesquisa quantitativa que contou com a participação de 412 adolescentes (54,5%
meninos), com idades entre 11 e 17 anos (M = 13,76; DP = 1,506) que cursavam o Ensino Fundamental de quatro escolas
públicas de Porto Alegre. Os participantes responderam a seis escalas: Escala de Práticas de Consumo Consciente para
Adolescentes, Escala de Adesão às Práticas Consumistas para Adolescentes, Escala de Comportamento Frugal, Escala de
Envolvimento do Consumidor, Escala de Materialismo e Índice de Bem-estar Pessoa (Personal Well-being Index – PWI).
Para conhecer o perfil de consumo dos adolescentes, foi realizada uma análise Cluster K-médias, utilizando os itens dos
instrumentos sobre consumo. Os casos foram classificados em dois clusters e verificou-se que as médias no Cluster 1
foram significativamente mais altas para a maioria dos itens das escalas de consumo consciente, e mais baixas para os
itens das escalas de consumismo – os resultados foram inversos no Cluster 2. Assim, o Cluster 1 foi identificado por
“Consumo Consciente” (233 adolescentes) e o Cluster 2 foi identificado por “Consumista” (102 adolescentes). Foi
realizada uma Análise Discriminante para de verificar quais itens da escala de bem-estar discriminam os dois grupos.
Obteve-se uma função discriminante significativa (χ2(7) = 38,54, p < 0,001), com uma variância explicada de 11,30%. Os
sete itens do PWI discriminam significativamente os grupos a favor do cluster Consumo Consciente, sendo que os itens
que mais discriminaram foram a respeito da satisfação com “o nível de vida e com as coisas que se tem” e com “as
coisas que tem conseguido na vida”. Os resultados corroboram estudos realizados com a população adulta que
encontraram relações positivas entre bem-estar e frugalidade, assim como relações negativas entre bem-estar e
consumismo. O trabalho endossa o campo de estudos das práticas de consumo na psicologia, pela via da frugalidade,
tendo como diferencial a amostra de adolescentes.
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7921870 - PROJETOS DE VIDA EM ADOLESCENTES: O PAPEL DO CONTEXTO ESCOLAR E FAMILIAR PARA SEU
DESENVOLVIMENTO
Juliano Porto de Cerqueira Leite (PUC-CAMPINAS), Bruna Caroline Pereira (PUC-CAMPINAS),
Marina Faraj Marques da Rocha (PUC-CAMPINAS), Letícia Lovato Dellazzana-Zanon (PUC-CAMPINAS)
A adolescência é um período do desenvolvimento propício para a construção de projetos de vida. Apesar dos benefícios
que o projeto de vida traz para o adolescente, são poucos os que descobrem e comprometem-se com aspirações
pessoalmente significativas. Além disso, sabe-se que a família e a escola são os contextos nos quais o adolescente passa
mais tempo inserido e é nesses espaços que, predominantemente, ocorre a construção do projeto de vida. Portanto,
buscou-se nesse estudo compreender as possíveis relações que as variáveis dos contextos escolar e familiar apresentam
no projeto de vida do adolescente. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar as diferenças entre os projetos de vida de
adolescentes de diferentes sexos, diferentes anos escolares, diferentes tipos de escolas (escolas públicas, escolas
públicas de ensino integral e escolas particulares), e por fim, analisar a relação entre o projeto de vida e a escolaridade
dos pais. Foi realizada uma coleta de dados com 320 adolescentes, de ambos os sexos, entre 14 a 17 anos, estudantes
do 9º ano de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, de escolas públicas, particulares e escolas públicas de ensino
integral em uma cidade no interior de São Paulo. Os participantes responderam a dois instrumentos, sendo a ficha de
dados sociodemográficos e a Escala de Projeto de Vida Para Adolescentes de médio e longo prazo (EPVA – 10 anos e 20
anos). Os dados foram analisados por meio de testes t de student, ANOVA one-way e correlação de Pearson, que
mostraram que: (a) os adolescentes mais novos têm mais projetos de Relacionamentos Afetivos,
Religião/Espiritualidade e Bens Materiais que os mais velhos; (b) os adolescentes de escolas públicas têm mais projetos
na dimensão relacionamentos afetivos que os adolescentes dos demais tipos de escola, (c) os projetos da dimensão
Religião/Espiritualidade, são maiores nos adolescentes de Escolas Públicas, e (d) que a escolaridade parental está
negativamente correlacionada com desenvolvimento de projetos da dimensão Religião/Espiritualidade. Estes
resultados indicam algumas associações entre características específicas do contexto escolar e familiar com o
desenvolvimento de projetos de vida em adolescentes. Sugere-se que estes resultados sejam replicados em amostras
mais representativas e que seu significado seja mais explorado através de entrevistas em profundidade.
8396213 - ROLETA ASSERTIVA-CRIAÇÃO DE UM JOGO DE ASSERTIVIDADE PARA ADOLESCENTES
Vanessa Cristina Nascimento Coelho (UFSM), Bruna Fragoso Rodrigues (UFSM),
Silvio José Lemos Vasconcellos (UFSM), Katiussa Rodrigues Lencina (UFSM),
Cristiane Rocha Pacheco de Carvalho (Ulbra Santa Maria)
A adolescência é uma fase do ciclo vital marcada por instabilidades (emocionais, físicas, psicológicas) descobertas e
adesão a novos grupos sociais seja no círculo de amigos ou seus relacionamentos na escola. A partir disso, esses círculos
sociais requerem dos adolescentes formas de se comunicar, de se relacionar, saber como agir em situações sociais
adversas e para, isso a importância do desenvolvimento de habilidades sociais. Um fator muito importante a ser
desenvolvido através dessas habilidades, é, sem dúvidas, a assertividade, uma forma não violenta de comportamento
nas situações de resolução de conflitos que inclui a consideração dos próprios direitos, mas também dos direitos dos
próximos. O comportamento assertivo inclui, ouvir, falar, esclarecer, opinar, respeitar argumentos diferentes e
conseguir posicionar-se de maneira não violenta (Vicentin, 2009). Sendo assim foi construído um jogo que visa
desenvolver a ideia de assertividade para os adolescentes, de forma a expô-los a determinadas situações do cotidiano
em que precisem ser assertivos em resoluções de conflitos. O material foi exposto a três profissionais de psicologia, a
fim de considerar o objetivo do jogo e sua finalidade. Ambos concordaram com o objetivo e as instruções, destacaram
que o jogo está de fácil entendimento, enfatiza bem os comportamentos assertivos e encontra-se apropriado para o
público adolescente. Pode-se concluir que atividades como o jogo da assertividade, quando pensado para adolescentes
é de grande relevância a fim de auxiliar em suas habilidades sociais e resoluções de conflitos, de maneira a torna-los
mais engajados socialmente em suas atividades e relações.

COMUNICAÇÃO ORAL 61 – AVALIAÇÃO NOS CONTEXTOS PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR
4861191 - A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM CRIANÇAS NA FASE ESCOLAR: UMA REVISÃO
NARRATIVA.
Leila Mara Piasentin Claro (UFSM), Barbara Veiga dos Santos Medeiros (UFSM),
Natielle Lopes Borges (UFSM), Renata Souto Bolzan (UFSM), Silvio José Lemos Vasconcellos (UFSM)
A necessidade da avaliação psicológica em crianças tem sido uma demanda frequente e importante na prática
profissional do psicólogo, especialmente nos contextos clínico e educacional. Considerando além do aspecto
diagnóstico, a avaliação em crianças pode ter um caráter preventivo, uma vez que possibilita a identificação precoce de
condições que podem trazer consequências para o desenvolvimento ao longo da vida. A avaliação psicológica é um
conjunto de técnicas que tem por objetivo verificar características psicológicas no sujeito avaliado, sendo o psicólogo o
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único profissional habilitado por lei para exercer essa função. Desse modo, o presente trabalho tem o intuito de discutir
a importância da avaliação e o papel do psicólogo perante a avaliação psicológica em crianças na fase escolar. Trata-se
de uma revisão narrativa de literatura, realizada com base em artigos científicos, inspirada a partir de debates em uma
disciplina da grade curricular do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, da UFSM/RS. A avaliação psicológica em
crianças e o possível diagnóstico são úteis para o trabalho do psicólogo, a fim de identificar os problemas cognitivos,
comportamentais e emocionais, bem como, elaborar estratégias de intervenções. Em alguns casos, conforme a
complexidade e demanda, além da entrevista com os pais, família e escola, observação lúdica através de jogos e
brincadeiras, utiliza-se também escalas ou testes psicológicos que ajudam no diagnóstico. Esses instrumentos
contribuem para avaliar o desenvolvimento neuropsíquico em duas esferas: a cognitiva- como a atenção, memória,
concentração, desenvolvimento espacial, habilidades escolares, verbais e numéricas e, a esfera emocional- como a
ansiedade, humor, impulsividade, autoestima, capacidade de adaptação e forma de resolução de problemas. Conforme
destacam alguns dos trabalhos revisados, os instrumentos e estratégias a serem usadas dependem do objetivo da
avaliação, sobretudo, da necessidade do avaliado em questão. Esta responsabilidade traz consigo uma série de
considerações éticas, da imparcialidade à humanização. O resultado da avaliação tem como foco proporcionar
melhorias ao desenvolvimento da criança, vislumbrando sempre o seu bem-estar, qualidade de vida e promoção da
saúde. Nesse sentido, os trabalhos revisados indicam ainda que a avaliação psicológica, diagnóstico e intervenções
realizadas pelo psicólogo contribuem para o amplo desenvolvimento da criança, assim como, no relacionamento dos
responsáveis com a criança, no trabalho dos outros profissionais que colaboram para o seu bem estar e principalmente
no trabalho da escola pelas dimensões psicoeducativa e psicossocial, que diante do processo de ensino-aprendizagem
favorecem o desenvolvimento socioemocional das mesmas.
2219581 - AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA EM PRÉ-ESCOLARES COM SUSPEITA DE AUTISMO: UM ESTUDO DE CASO
Carolina Moraes Dourado (UFPA), Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA),
Ruth Daisy Capistrano de Souza (UFPA), Carla de Cassia Carvalho Casado (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
Avaliação neuropsicológica no Transtorno do Espectro Autista tem tomado força nas últimas décadas, por razão de
fortes evidências de prejuízos neuropsicológicos nessa condição. O objetivo deste estudo foi o de apresentar as etapas
de avaliação neuropsicológica de J. C, um menino de 4 anos de idade, encaminhado para avaliação devido suspeita de
TEA. A avaliação ocorreu no Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), especificamente nos consultórios do
Ambulatório de Neuropsicologia Infantil (ANI) em Belém-PA. Foram realizados 05 (cinco) atendimentos de 01 (uma)
hora de duração, durante o mês de maio de 2019. Nestes foram avaliadas as principais áreas do desenvolvimento por
meio de observações comportamentais e instrumentos padronizados. Os instrumentos e técnicas selecionadas para a
avaliação de J. C foram: 1) ficha de anamnese e 2) observações lúdicas; 3) Ages and Stages Questionnaires (ASQ-3), 4)
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), 5) Childhood Autism Rating Scale (CARS); 6) Escala de Maturidade
Mental- Colúmbia 3; 7) Teste Não verbal de inteligência (SON-R 2 ½- 7 [a]) e 8) Sistema de Avaliação da Suspeita do
Transtorno do Espectro Autista-PROTEA-R. Em avaliação não padronizada dominou a maior parte das habilidades
esperadas para uma criança de três anos, qualitativamente observa-se déficit na comunicação e interação social em
diferentes contextos, os quais, possivelmente, causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social e no
desenvolvimento da criança. Nesta avaliação foi possível concluir que a criança apresentou maturidade mental na média
para crianças dentro de sua faixa de idade, o que significa apresentar adequado raciocínio geral para a idade. No que
diz respeito a avaliação da inteligência J. C. apresentou QI acima da média para as crianças de sua idade. A partir da
queixa apresentada sobre dificuldade de linguagem e suspeita do TEA, avaliou-se o comportamento da criança com
protocolo de suspeita para o transtorno e apontaram bom desempenho nas áreas de Iniciativa de Atenção
compartilhada, Resposta de Atenção Compartilhada, Imitação, Brincadeira Simbólica e Movimentos Repetitivos de
Outras Partes do Corpo, apresentando adequadas habilidades para crianças com até 5 anos. Apesar disto déficits no
que diz respeito a qualidade da linguagem foram observados, tais como presença pronúncia inadequadas e dificuldade
na articulação de fonemas, o que sugere que característica para o transtorno de linguagem (TL) deva ser melhor
investigado.

6299717 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DE QUEIXAS DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NA INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA
Luiza Zamban De Pieri (UFRGS), Fabiano da Silva Ciochetta (UFRGS), Lucas Pimentel Ferreira (UFRGS),
Denise Balem Yates (UFRGS)
Introdução: O processo de aprendizagem pode ser definido como uma mudança de comportamento resultante de
experiências anteriores, e se torna possível graças à plasticidade dos processos neurais cognitivos. As dificuldades de
aprendizagem são caracterizadas como alterações significativas na aquisição de conhecimento, linguagem, raciocínio e
habilidades motoras e psicomotoras. Na avaliação psicológica, as dificuldades na aprendizagem são uma das demandas
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mais comuns para avaliação de crianças em idade escolar. Os testes e tarefas constituem os instrumentos mais utilizados
para a avaliação das queixas de dificuldades de aprendizagem. Objetivo: Este trabalho tem como finalidade verificar a
existência de um protocolo básico de avaliação utilizado por um serviço-escola de psicologia para a investigação de
casos de crianças e adolescentes com queixas de dificuldades de aprendizagem. Método: Foram classificados e
quantificados os instrumentos utilizados na avaliação psicológica de 94 pacientes atendidos pelo Centro de Avaliação
Psicológica da UFRGS (CAP) com queixas de dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita. Os pacientes tinham entre
4 e 18 anos, com média de 10,4 anos (DP = 2,38), sendo 67% da amostra do sexo masculino. Resultados: Os instrumentos
mais utilizados nos casos analisados foram classificados em cinco categorias principais: Testes de Inteligência, Técnicas
de Desenho, Testes Projetivos, o Sistema de Avaliação Empiricamente Validado (ASEBA) para problemas de
comportamento e Testes Neuropsicológicos. As categorias de Testes de Inteligência e Técnicas de Desenho foram as
mais utilizadas - em 94,68% e 91,49% dos casos, respectivamente. Testes Projetivos, ASEBAs e Testes Neuropsicológicos
foram incidentes entre 64% e 77% dos casos avaliados. Conclusão: A aplicação de Testes de Inteligência tem por objetivo
a obtenção de um indicativo da inteligência geral (capacidade intelectual e de resolução de problemas) do avaliando,
que podem ser analisadas em conjunto com as evidências cognitivas fornecidas pelas Técnicas de Desenho. Os Testes
Projetivos, por sua vez, permitem a identificação de aspectos emocionais e de personalidade, ao passo que os
instrumentos da categoria ASEBA sintetizam dados comportamentais e as percepções dos informantes quanto ao
paciente nos ambientes domésticos e/ou acadêmicos. Os Testes Neuropsicológicos, por fim, avaliam aspectos
específicos, tais como atenção ou memória, após identificadas suspeitas de déficits nessas áreas. Dessa forma, as
avaliações realizadas no CAP visam um mapeamento amplo das possíveis dificuldades que possam estar acarretando
prejuízo na aprendizagem dos pacientes, não apenas relacionadas a problemas cognitivos ou de desempenho escolar,
visando um entendimento global e compreensivo do caso.
4952898 - PERÍCIA PSICOLÓGICA COM CRIANÇAS DE 3 A 5 ANOS: O BRINCAR COMO MÉTODO AVALIATIVO
Beatriz Cancela Cattani (UFRGS), Elisa Cardoso Azevedo (UFRGS),
Chrystian da Rosa Kroeff (UFRGS), Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
Os campos de atuação do psicólogo têm se mostrado cada vez mais plurais. Distanciamo-nos de uma prática restrita
aos consultórios de psicoterapia, área na qual a Psicologia é massivamente conhecida, e nos aproximamos de uma gama
variada de campos de atuação. Dentre estas, está a atuação dos psicólogos enquanto peritos (concursados ou
terceirizados) na área da Psicologia Forense. Contudo, a prática do psicólogo no campo pericial ainda carece de
orientações e determinações que objetivem guiar a sua prática de trabalho. Tendo este norte, 12 peritos das cinco
regiões brasileiras foram entrevistados a fim de compreender como são suas práticas periciais no que tange a
participação de crianças entre 3 e 5 anos em processos de disputa de guarda e regulamentação de visitas. A questão
“Quais são suas principais técnicas/ferramentas (psicológicas ou não) para avaliar crianças com até 5 anos?” foi
respondida por todos os participantes. Os achados evidenciaram que a brincadeira livre (termo usado pelos
entrevistados) é a técnica predominantemente utilizada pelos entrevistados, concomitantemente com observação do
comportamento e observação da interação com os genitores. Isso pode estar relacionado a duas particularidades na
entrevista pericial na infância. A primeira refere-se a uma carência de instrumentos de avaliação psicológica voltados
para crianças com até 5 anos. Na falta de métodos padronizados, os peritos tendem a lançar mão de técnicas
observacionais mais subjetivas. A segunda, por sua vez, diz respeito à riqueza de dados que podem ser coletados em
um momento de brincadeira. As crianças, por meio do brincar, são capazes de expressar seus conflitos de maneira
segura, encenando situações e narrativas que podem dizer muito acerca dos objetivos de uma perícia. Contudo, para
um melhor proveito da atividade lúdica como uma ferramenta de avaliação, é interessante que o perito desenvolva um
olhar avaliativo atento a importantes aspectos da brincadeira. O brincar pode ser investigado, entre diferentes
maneiras, conforme seu conteúdo (como histórias, conflitos, personagens), sua forma (por exemplo: presença de
simbolização, uso do objeto-brinquedo), interação com o avaliador (definição de papéis) e relação com o local do
atendimento (adaptação ao contexto). Sugere-se, portanto, a importância de uma avaliação padronizada, que ofereça
diretrizes e critérios mais claros e objetivos, que possam embasar a conduta do psicólogo perito na avaliação psicológica
de crianças pequenas no contexto de processos de disputa de guarda e regulamentação de visitas.
3362930 - PRINCIPAIS QUEIXAS E PROFISSIONAIS QUE ENCAMINHAM PACIENTES PARA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM
UM SERVIÇO-ESCOLA DE PORTO ALEGRE
Monique Santos Pimentel (UFRGS), Camila Schorr Miná (UFRGS),
Lucas Pimentel Ferreira (UFRGS), Lucas Zanatta Berticelli (UFRGS)
Introdução: A Avaliação Psicológica se caracteriza como uma importante ferramenta para o entendimento dos
fenômenos psicológicos. Dessa forma, diferentes profissionais encaminham seus pacientes para a avaliação, a fim de
identificar determinados sintomas relacionados ao âmbito psicológico, buscando, assim, elucidar as queixas trazidas
por eles. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo analisar o tipo de demandas/queixas que são atendidas em
um serviço-escola de Avaliação Psicológica que atende a comunidade de baixa renda, e o tipo de especialidade dos
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profissionais que encaminham crianças e adolescentes.Método: O trabalho contou com uma amostra de 246 pacientes,
atendidos pelo serviço-escola da UFRGS (CAP-UFRGS), de Porto Alegre-RS, com idades entre 3 e 18 anos (M=10;
DP=3,13), sendo 67,5% do sexo masculino. A amostra foi dividida em dois grupos por faixa etária, Grupo Infância (n=178)
e Grupo Adolescência (n=68). Foram analisadas a área de atuação dos profissionais que encaminharam os pacientes
(neurologia, psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, profissionais da educação e outros), e as queixas levantadas na
triagem (dificuldades de aprendizagem, humor deprimido, agitação/hiperatividade, desatenção, agressividade,
agitação, delírios/alucinações, problemas neurodesenvolvimentais, de conduta, de memória e dificuldades em
habilidades sociais). Resultados: Os resultados do Grupo Infância apontam que as principais fontes de encaminhamento
foram profissionais da neurologia (30,89%) e da educação (19,10%), seguido pelas áreas de psicologia (15,73%),
psiquiatria (8,98%) e fonoaudiologia (7,86%). Dentre as principais queixas, a de dificuldades de aprendizagem foi a com
maior percentual nos dois grupos, seguida por questões de desatenção e de agitação. Já no Grupo Adolescência, as
principais fontes de encaminhamentos foram neurologistas (22,05%) e psiquiatras (17,64%), seguidos por profissionais
da educação (16,17%), psicólogos (11,76%) e fonoaudiólogos (11,76%). Conclusão: Mesmo havendo uma diferença
entre profissionais que encaminham, a demanda, isto é, a queixa principal, manteve-se a mesma nos dois grupos,
apresentando predominância de dificuldades de aprendizagem. Embora a dificuldade de aprendizagem seja verificada
na escola, a fonte de encaminhamento para a Avaliação Psicológica dessa amostra foi realizada principalmente por
neurologistas. Tendo em vista esse quadro, conclui-se que as áreas médicas são ainda as mais procuradas para elucidar
as queixas dos pacientes, que acabam sendo encaminhados para avaliação com psicólogos. Isso demonstra a valorização
do trabalho interdisciplinar para demandas relacionadas ao neurodesenvolvimento de crianças e adolescentes, assim
como o importante papel da Avaliação Psicológica nesses casos.

5869951 - PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO INFANTIL: FUNDAMENTOS PARA A PRÁTICA DE
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR
Fabíola de Sousa Braz Aquino (UFPB), Rebbeca Hellen Araújo Lacerda (UFPB)
Este trabalho apresenta um recorte de uma experiência de estágio supervisionado curricular em Psicologia Escolar no
contexto público de Educação Infantil de uma cidade do Estado da Paraíba. A educação infantil é um importante
contexto para a aprendizagem e desenvolvimento de crianças de 0 a 5 anos, e um local privilegiado de socialização e
aprendizagem de conteúdos socioculturalmente compartilhados. Nesse contexto os educadores têm um papel essencial
na mediação de conhecimentos culturais e, por isso, suas concepções sobre o desenvolvimento infantil podem
influenciar no trabalho docente, nas formas de interação com as crianças e nas práticas pedagógicas. Defende-se que
esses espaços devem assumir um compromisso ético-político com a promoção do desenvolvimento infantil, a partir do
trabalho de profissionais como a(o) psicóloga(o) escolar. Cabe a esse profissional socializar conhecimentos sobre o
desenvolvimento infantil com a equipe de profissionais e pais, visando ampliar o entendimento e potencializar a prática
docente, bem como favorecer as relações criança-criança, professor-criança e família-instituição. Do conjunto de ações
realizadas durante o estágio supervisionado, destacam-se aqui ações de assessoria e acompanhamento de docentes a
questões relativas ao desenvolvimento infantil. O trabalho da estagiária incluiu: proposição de textos para leitura e
discussão em reuniões previamente agendadas com as professoras; construção de materiais informativos (folder,
cartilha, mapa mental) com temas referentes ao desenvolvimento infantil; conversas no dia-a-dia com as professoras a
fim de construir parceria e fomentar o diálogo com a estagiária para planejamento conjunto de atividades que
promovessem desenvolvimento da criança; participação em planejamentos pedagógicos visando contribuir com uma
maior compreensão sobre aspectos do desenvolvimento, como por exemplo: construção da identidade infantil,
desenvolvimento da autonomia na primeira infância, construção da noção de si e do outro, desenvolvimento da
motricidade e transições de desenvolvimento. Associadas a discussões e materiais informativos, foram também
construídas com as professoras recursos estéticos e materiais lúdicos para utilização nas salas/turmas, atreladas aos
projetos pedagógicos desenvolvidos pela instituição. Destaca-se que o suporte teórico favorecido por pesquisas no
campo da Psicologia do Desenvolvimento e da Educação infantil contribuíram para uma atuação preventiva em
Psicologia Escolar e a ressignificação de profissionais das instituições de Educação Infantil acerca das especificidades do
desenvolvimento infantil nos anos iniciais bem como para formular propostas que colaborassem com a aprendizagem
e desenvolvimento de cada turma, respeitando as características, os ritmos de aprendizado e diversidade das interações
educador-crianças.
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COMUNICAÇÃO ORAL 62 – PARENTALIDADE
6971318 - PREOCUPAÇÕES PARENTAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Gabriela Marcolino Alves Machado (UFPB), Laísy de Lima Nunes (UNIR), Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
A parentalidade promove intensas transformações na vida de um indivíduo e traz consigo preocupações e dúvidas sobre
os cuidados com os bebês e acerca dos aspectos que envolvem o desenvolvimento infantil. Em especial, os pais
primíparos estão preocupados com o crescimento dos bebês e querem informações sobre saúde e doenças, criação de
filhos, o que esperar sobre determinada faixa etária, de que forma podem estimular os bebês, incluindo técnicas de
parentalidade específicas para as necessidades de seus filhos. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo
investigar as preocupações paternas e maternas sobre o desenvolvimento no primeiro ano de vida do bebê. Por meio
de uma pesquisa de campo com delineamento transversal, foram entrevistados 40 casais de pais de bebês com idades
de 3, 6, 9 e 12 meses. A idade materna variou entre 21 a 39 anos com média de 29,8 anos (DP=4,42), a idade paterna
variou entre 23 e 41 anos com média de 30,6 anos (DP=4,31). A partir de uma análise de conteúdo, os resultados
indicaram que 41,25% dos pais (sendo 22 mães e 11 pais) relataram ter preocupações sobre as aquisições de novas
habilidades por seus filhos. Um total de 27,5% dos participantes (sendo 12 mães e 10 pais) se preocupam com a saúde
dos bebês. Exclusivamente nas falas paternas (25%) foram encontradas preocupações com o futuro da criança. Mães e
pais demonstraram se preocupar ainda, com a alimentação dos seus filhos, quer seja com questões relacionadas à
amamentação ou ainda com o processo de introdução alimentar. Um dado relevante é que muitas dessas preocupações
são esclarecidas por meio de conteúdos disponíveis online, através da internet. Os resultados indicam que os pais ou
futuros pais são consumidores bem conhecidos de informações sobre o desenvolvimento infantil, diante dessa
realidade, é pertinente acentuar, a importância de compreender os meios que utilizam para ficarem mais seguros e
informados sobre os seus filhos, uma vez que, a saúde das crianças pequenas é uma preocupação especial para os pais,
reconhece-se por fim que o uso parental da internet para buscar informações sobre a saúde estaria diretamente
relacionado à utilização de cuidados primários para os seus filhos, por isso, a literatura reitera a importância da
necessidade de um melhor acesso a intervenções parentais baseadas em evidências. Uma abordagem de saúde pública
que inclua a disponibilização de informações sobre os pais por meio da internet pode aumentar significativamente o
alcance de tais intervenções.
3961915 - SATISFAÇÃO PARENTAL: CORRELATOS COM DADOS SOCIODEMPROGRAMA DE QUALIDADE NA INTERAÇÃO
FAMILIAR (PQIF): RELATANDO EXPERIÊNCIA COM FAMÍLIAS DE CRIANÇAS EM ACOLHIMENTO FAMILIAR
Nathiara Caroline Fernandes (UNIPAR), Tereza José Luiz Zamberlan (UNIPAR),
Letícia Stella Veronezi (UNIPAR), Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
A intervenção com pais de crianças abrigadas é importante para mudanças nos padrões de práticas educativas
inadequadas presentes no contexto das famílias. As práticas educativas utilizadas pelos pais estão relacionadas às
habilidades adquiridas ao longo da vida, e que refletem comportamentos herdados do contexto que os mesmos foram
submetidos. As crianças e adolescentes abrigadas por determinação judicial tiveram seus direitos violados por maus
tratos. É considerado maus tratos pela Organização Mundial da Saúde, qualquer tipo de abuso praticado contra crianças
e adolescentes tais como abuso sexual, violência física e/ou emocional, abandono ou trato negligente, exploração
comercial ou outros tipos de violação de direitos. (Brino, et al., 2011). Nesse sentido intervir com os pais e/ou
cuidadores, juntamente com os atores das políticas públicas, se faz necessário, oferecer condições para que as crianças
e adolescentes abrigados possam retornar ao convívio familiar e lá permanecer em convivência mais harmoniosa para
o desenvolvimento biopsicossocial. O objetivo do projeto foi sensibilizar os pais sobre a necessidade de ampliação de
repertório de práticas parentais adequadas na educação dos filhos. As 11 famílias selecionadas foram encaminhadas
pela Rede de Proteção de um município no sudoeste do Paraná onde foi realizado o trabalho para a Universidade onde
a proposta de intervenção está vinculada à um projeto de pesquisa. Inicialmente as famílias foram submetidas a
entrevista inicial para acolhimento e coleta de dados de pré-teste e posteriormente inseridas no grupo de intervenção,
realizado na Casa Abrigo do município, com oito encontros grupais com duração de duas horas cada encontro com as
seguintes temáticas: 1º- Vida familiar e aprendizagem de comportamentos; 2º- Regras e Valores; 3º- Manejo de
Comportamentos desejados; 4º- Manejo de Comportamento indesejados; 5º- Vínculo Afetivo e Envolvimento; 6ºVoltando no Tempo; 7º- Autoconhecimento e Modelo; 8º- Revisão e encerramento de acordo com o Manual para
facilitadores do Programa de Qualidade da Interação Familiar- PQIF (Weber, 2018). No decorrer dos encontros, os
participantes puderam compreender e refletir sobre o que pode modelar os comportamentos adequados e
inadequados, os efeitos das punições físicas e vrbais na interação positiva. É importante o investimento de tempo,
paciência e principalmente, muito afeto. (Weber, 2012). Embora os participantes tenham apresentado relatos de
melhora nas práticas parentais, decisões judiciais ocorreram durante os encontros tendo em vista que os casos de
vulnerabilidade e acolhimento envolve amplos aspectos. Observou-se a determinação dos pais para reaver a guarda
dos filhos, ficando evidente as dificuldades presentes nesse contexto.
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7784740 - ENGAJAMENTO PARENTAL E VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS
Milena Socorro Rocha Gaspar Vega (UFPB), Patrícia Nunes da Fonsêca (UFPB),
Mayara de Oliveira Silva Machado (UFPB), Beatriz Carvalho Diniz (UFPB),
Paulo Gregório Nascimento da Silva (UFPB), Maria Beatriz Brito Mendes de Oliveira (UFPB)
O Engajamento Parental (EP) refere-se ao investimento de esforço e energia empregados pelos pais nos cuidados com
os filhos. De acordo com a literatura é constituído por três aspectos: (a) vigor, diz respeito ao esforço, a persistência e
a energia dispensada nas atividades realizadas com os filhos; (b) dedicação, refere-se ao significado e interesse
atribuídos a parentalidade e (c) absorção, caracteriza-se pelo estado de profunda atenção e concentração na execução
das funções de pai ou mãe. Assim, a presente pesquisa teve por objetivo verificar a contribuição das variáveis
sociodemográficas (sexo, idade, quantidade de filhos) na explicação do EP.Participaram 226 pais e mães da população
geral, residentes de vários estados brasileiros, em maioria da Paraíba (66,8%), mulheres (57,5%), com idade média de
37,47 anos (DP = 7,92, amplitude 19 a 60 anos), com filhos entre 01 mês a 33 anos (M = 8,89; DP = 7,65), que
responderam a questões sociodemográficas e a Escala de Engajamento Parental (EEP). Com SPSS 21 foram realizadas
estatísticas descritivas, MANOVA, e correlações r de Pearson. Os resultados demonstraram que homens e mulheres não
se diferem quanto ao engajamento parental [Lambda de Wilks = 0,97; F (3,222) = 2,06; p= 0,11]. Além disso, foram
encontras correlações positivas e significativas entre autoavaliação como pai e mãe, e os três fatores do engajamento,
a saber: vigor (r = 0,26; p < 0,001), dedicação (r = 0,28; p < 0,001) e absorção (r = 0,28; p < 0,001), além da quantidade
de horas dedicadas ao filho(a), com o fator absorção (r = 0,13; p < 0,02). Ademais, os resultados apontaram correlações
negativas e significativas entre a quantidade de filhos, com os fatores dedicação (r = -0,15; p < 0,01) e absorção (r= 0,13; p < 0,02), e a idade dos pais com dedicação (r= -0,15; p < 0,01) e absorção (r =-0,25; p < 0,001). Frente ao exposto,
conclui-se que os objetivos propostos no estudo foram alcançados, sendo possível verificar a importância das variáveis
sociodemográficas no EP, para compreensão da temática, visto que, o engajamento parental funciona como um fator
de proteção para o desenvolvimento infantil, pois, quanto maior o engajamento dos pais menor o índice de problemas
de comportamento internalizante e externalizante das crianças.
3239470 - RELATOS DAS ATIVIDADES PARENTAIS DURANTE O PRIMEIRO ANO DE VIDA DOS BEBÊS
Laísy de Lima Nunes (UNIR), Gabriela Marcolino Alves Machado (UFPB), Nadia Maria Ribeiro Salomão (UFPB)
A experiência parental com os cuidados infantis poderá facilitar o modo como os pais interpretam e respondem aos
sinais das crianças, influenciando e sendo influenciado por suas concepções sobre as habilidades infantis. Sobre essa
atuação, a complementaridade entre os genitores é essencial para a adaptação às demandas do nascimento e dos anos
iniciais do desenvolvimento do filho. Nesse sentido, o presente estudo objetivou analisar os relatos parentais sobre as
atividades realizadas com os bebês ao longo do primeiro ano de vida. Foram entrevistados 20 casais, aos 3, 6, 9 e 12
meses de vida dos seus filhos. A partir da análise de conteúdo, os relatos parentais sobre as atividades com os bebês
foram categorizados em Atividades de lazer, Cuidados de rotina, ou Conversa. Sobre as atividades de lazer, brincar com
o bebê foi a atividade mais mencionada em todas as etapas. A maioria das verbalizações parentais sobre o brincar foram
gerais, não especificando o tipo de brincadeira, todavia, aos 12 meses de vida do bebê, brincadeiras mais ativas foram
mais referidas. Esse resultado indica diferenças qualitativas nos discursos parentais em função do desenvolvimento
infantil. Sobre os cuidados de rotina, as diferenças mais representativas surgiram apenas quando os bebês estavam com
3 meses. O menor número de referências paternas, comparado às maternas, sobre os cuidados de rotina nessa etapa
pode estar relacionado à maior dificuldade dos pais em lidar com o bebê enquanto o tônus muscular ainda não está
desenvolvido. Os dados corroboram a literatura ao indicar um aumento da participação paterna relacionada ao
aumento da idade das crianças. Sobre a terceira categoria, alguns participantes relataram, em todas as etapas, que
conversar é uma das atividades principais que desempenham com seus filhos. Tal atividade está presente na maior
parte das atividades entre pais e filhos, sejam elas de lazer ou de cuidado. A partir dos resultados, destaca-se as
referências paternas aos cuidados de rotina, que evidenciam uma postura mais ativa do pai, apesar da dificuldade no
manejo com os bebês nos três primeiros meses. Esses dados evidenciam mudanças nas concepções e práticas paternas.
Por muito tempo o pai foi visto apenas como provedor financeiro e, posteriormente, como parceiro nas atividades
lúdicas infantis, sendo os cuidados de rotina exclusivamente de responsabilidade materna. Conforme indicado nesta
pesquisa, os discursos paternos começam a apresentar concepções que parecem reforçar a ideia do “novo pai”, como
sendo mais participativo e atento aos cuidados com os filhos.

6283640 - COPARENTALIDADE EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
Yasmin Borges Farias (UFPA), Edson Marcos Leal Soares Ramos (UFPA), Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
A coparentalidade pode ser entendida como a negociação de papéis, responsabilidades e contribuições dos cuidadores
para com a sua criança. Este seria um construto que pode ser entendido a partir de um modelo com três fatores:
cooperação, conflito e triangulação. A pobreza é um fenômeno que deve ser compreendido não apenas associando-o a
um baixo nível de renda ou carência alimentar, mas como uma privação de capacidades básicas para promover o
desenvolvimento humano. Com base nisso, este trabalho objetivou avaliar a coparentalidade de cuidadores de baixa
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renda de crianças e adolescentes de 5 a 18 anos, que moravam na região continental de Belém. Buscou-se entender
como se dá o funcionamento da díade coparental sob a percepção de um cuidador, usuário de Centros de Referência
de Assistência Social. Fizeram parte dessa pesquisa 208 participantes presentes nos centros de 10 bairros da região
continental de Belém. Nesta pesquisa foram utilizados três instrumentos: o Inventário Sócio-Demográfico, o Índice de
Pobreza Familiar e o Questionário de Coparentalidade. Os dados sociodemográficos foram inseridos e analisados
descritivamente por meio do Software SPSS (versão 20.0), enquanto para o instrumento de coparentalidade foi utilizada
uma análise fatorial, sendo utilizado o software SPSS, versão 24.0. Por fim, para relacionar os dados de coparentalidade
e pobreza foi utilizada uma análise de correspondência com o auxílio do aplicativo Statistica, versão 6.0., onde as famílias
foram categorizadas em “Mais Pobres” e “Menos Pobres”. Observou-se que a maioria das participantes eram mães,
com média de idade de aproximadamente 35 anos e menos da metade declarou possuir ensino médio completo.
Quanto ao escore total do Índice de Pobreza, identificou-se que as famílias Mais Pobres relacionavam-se com um
Conflito Baixo e Alta Triangulação. Já as famílias Menos Pobres com um Alto Conflito, Baixa Triangulação e Alta
Cooperação. A maioria das dimensões da coparentalidade se relacionou com as dimensões de pobreza nos menos
pobres. Dessa forma, pode-se dizer que, excetuando-se a Alta Triangulação, os aspectos de coparentalidade pouco
foram influenciados por uma pobreza extrema. Entretanto, sabe-se que os participantes desse estudo ainda estão, em
algum grau, em situação de vulnerabilidade, principalmente por serem contemplados por uma rede de assistência social
e programas de transferência de renda e benefícios.

2665271 - PARENTALIDADE E CULTURA ENTRE OS DENI
Pamela Alves Gil (UFRR)
Trata-se de um estudo sobre parentalidade e cultura, apoiado no cenário da etnia Deni do Amazonas, representado por
compartilhamento de funções na família ao longo do desenvolvimento da criança. A partir de uma experiência de quatro
anos junto a esses indígenas, pude constatar particularidades no processo de socialização e cuidados das crianças.
Propus-me a conhecer os modos de cuidados e relacionamentos entre o bebê deni e sua família ao buscar a
complementaridade de perspectiva, articulando a antropologia, segundo as contribuições de M. Mead, e a psicologia,
inspirada nas ideias psicanalíticas de D. W. Winnicott. Para isso, utilizei a etnografia e a observação participante e
sistemática das interações de bebês, suas mães e seus familiares, o que permite a compreensão da infância local,
inserida em sua coletividade e cultura de pertencimento, com vistas a perceber a função da parentalidade e relações
intergeracionais. De modo predominante, a mãe biológica compartilha corporalidades com seu bebê, assegurando
cuidados, relacionados a nutrição, limpeza, sono e transporte, além de interações afetivas, que acalmam e socializam a
criança, tendo em vista padrões de expressão de sentimentos. Neste sentido, a criança é impregnada pela maternagem,
com seus rituais, técnicas corporais, modos de relação com os familiares, em contextos sociais e cosmológicos. Porém,
esse meio tradicional está representado por uma multiplicidade de parentalidade na forma de várias mães e vários pais
que fornecem seus cuidados. Obedecendo à regra de parentesco entre os Deni, tanto as tias maternas como os tios
paternos exercem as funções correspondentes de mães e pais, sendo assim nomeados pela criança. Por outro lado, as
avós, os avôs e as irmãs menores participam ativamente dos cuidados da criança. Este modo de socialização que envolve
vários membros da família permite um vínculo com menos conflitos por parte dos pais biológicos, que revivem o próprio
acolhimento no seio familiar, por diminuir a carga de responsabilidades e tarefas na rotina dos pais, além de oferecer
alternativas de amparo em momentos de necessidades físicas pessoais e reforçar os modos tradicionais de socialização
das crianças, em interação com o meio ambiente, o mundo profano e o mundo sagrado. Portanto, o bebê deni se molda
ao corpo dos cuidadores, que se adaptam também às mudanças evolutivas da criança, proporcionando assim diversas
interações entre a criança, sua família e a comunidade.

COMUNICAÇÃO ORAL 63 – CUIDADO e CUIDADORES
3642844 - CUIDADORES FAMILIARES DE SUJEITOS EM FIM DE VIDA: A VIVÊNCIA DO CUIDADO COMO UM IMPERATIVO
Carolina Schmitt Colomé (UFSM), Mikaela Aline Bade München (UFSM), Fernanda Nardino (UFSM),
Amanda Valério Espíndola (Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra),
Alberto Manuel Quintana (UFSM), Helena Favarini Kuhn (UFSM)
Os grandes avanços tecnológicos na área da saúde, relacionados à busca excessiva pela manutenção da vida, são
aspectos que vêm levando ao aumento de sujeitos acometidos por doenças crônico-degenerativas. Nesse cenário, a
família destaca-se como fonte de apoio e espaço de proteção ao familiar adoecido. O presente estudo propõe-se a
compreender como os doentes e seus familiares vivenciam suas relações frente à situação de terminalidade em
decorrência de um adoecimento crônico-degenerativo. A pesquisa teve como participantes seis familiares cuidadores
de indivíduos adultos em processo de fim de vida, que estavam recebendo cuidados paliativos exclusivos em
acompanhamento pela equipe de Serviço de Atenção Domiciliar de um hospital universitário no interior do Rio Grande
do Sul. Seguiu-se os princípios éticos regidos pela Resolução nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde, contando
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com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM. Como instrumento foram utilizadas entrevistas
semidirigidas, analisadas através da análise de conteúdo, elencando-se categorias. Optou-se por abordar “O cuidado
como um imperativo”. Identificou-se que em muitos casos os familiares cuidadores podem sentir que o
comprometimento com os cuidados de seus familiares adoecidos é inerente a sua relação com eles, como uma
retribuição de afeto e carinho: “Eu disse ah, eu não posso abandonar minha vó né? Se toda a vida ela sempre fez tudo
por mim né? Não existia uma possibilidade mínima que eu não fizesse isso por ela”. Assim, sugere-se que pode haver,
na oferta de cuidado, um sentido de recompensa, bem como de cumprimento de expectativas sociais que possibilitam
a emergência de sentimentos de reconhecimento social e evitação de culpa. Contudo, os cuidadores muitas vezes
acabam por ter que recusar-se a si mesmos – seus desejos, vontades, identidades, papéis – em prol do doente, que
demanda cuidados concretos e imediatos: “É difícil né, é cansativo. Mas tem que fazer né? Levanto seis, sete, oito vezes
por noite. Tem dias que é bem complicado. Mas tem que cuidar, não adianta.” Dessa maneira, conclui-se que, apesar
de o cuidado poder ser significado como positivo, deve-se atentar para a sobrecarga do cuidador familiar. Ainda que a
paliação compreenda o doente e sua família como uma unidade, pode ser que as intervenções dirijam-se
majoritariamente ao paciente. Sugere-se que esses cuidadores sejam também assistidos pelas equipes de saúde,
buscando-se intervenções que os aproximem de suas redes de suporte familiar e comunitário, uma vez que o cuidado
domiciliar ocorre em seus territórios.
7531966 - CUIDADORES FAMILIARES DE SUJEITOS EM FIM DE VIDA: O CUIDADO COMO UMA CONDIÇÃO IDENTITÁRIA
Helena Favarini Kuhn (UFSM), Fernanda Nardino (UFSM), Helena Dias Bornhorst (UFSM),
Carolina Schmitt Colomé (UFSM), Amanda Valério Espíndola (Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra),
Alberto Manuel Quintana (UFSM)
Atualmente, a questão que compreende o fim de vida e sua assistência está a delinear um estudo mais aprofundado
nas áreas das ciências humanas e da saúde sobre como se repercutem as tarefas dos cuidados paliativos no âmbito da
saúde mental dos indivíduos envolvidos nesse processo. Este trabalho, para tanto, trata-se de um recorte de um estudo
clínico-qualitativo, com o objetivo de compreender as significações desses atributos pelo cuidador familiar e ações
assistenciais em relação a seus familiares adoecidos. Como método utilizado, utilizou-se do instrumento para coleta de
dados a entrevista semi estruturada, em que os participantes foram seis familiares cuidadores de pessoas em fim de
vida vinculados ao Serviço de Atenção Domiciliar em um hospital localizado no interior do Rio Grande do Sul, em que
existia o acompanhante familiar juntamente de seus entes adoecidos, dispondo-se de suas narrativas com a técnica de
análise de conteúdo, sendo discutida a categoria do cuidado como uma condição identitária. Diante do estudo,
apresenta-se como resultado e discussões a pertinência dos papéis de assistência que, ademais, provocam mudanças
na autoimagem dos cuidadores frente às relações com o adoecido. Conjuntamente, verifica-se uma resistência quanto
à permissividade de outras pessoas no cuidado de seus entes, levando à vivência negativa pois a identidade de cuidador
supõe exercer melhor as tarefas do que os demais, ocasionando aos familiares sobrecargas psíquicas. Apesar disso, o
sentido de poder diante do núcleo familiar, seguindo os pressupostos da Teoria da Identidade do Cuidador, gera ao
cuidador uma mudança de suas percepções e o aumento da dependência com o adoecido. Além do que, delega-se o
encargo geralmente a membros com mais tempo disponível, que nem sempre tem vínculos afetivos anteriores à
conduta do cuidar. Outrossim, a identificação de gênero gera alardes nas questões de frequência da assistência, pois
predominantemente são mulheres que estabelecem esta função junto ao papel histórico de proteção, configurando um
discurso de senso moral burguês preconcebido. À cultura naturalizadora, atribui-se a cristalização dos papéis sociais
impostos ao gênero, o que faz as cuidadoras assumirem como parte de sua vida a progressividade das ações como parte
de sua identidade pessoal e social. Portanto, é importante que a equipe de cuidados paliativos atente tanto para a
pessoa em fim de vida quanto para o familiar cuidador, pois ambos deverão ser vistos como parte de uma unidade, em
que a saúde mental de um implica na condição do outro, como em uma retroalimentação.
4869290 - CUIDADOS INCONSISTENTES DURANTE A INFÂNCIA E A CONSTRUÇÃO DE RELAÇÕES DE APEGO INSEGURAS
NA ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO
Marcella Ranheri de Souza (UNIVALI)
As relações de apego seguro desenvolvidas no início da vida colaboram com o desenvolvimento de modelos internos
de valorização e apoio. Quando as necessidades de apego não são atendidas, as crianças podem desenvolver estilos de
apego inseguro, com sentimento de insegurança e desvalorização. Esses estilos podem gerar no indivíduo uma visão
negativa de si e dos outros, duvidando da disponibilidade para receber ajuda em momentos de necessidade e estresse;
demonstrando insensibilidade, raiva, agressão e falta de empatia. O presente estudo objetivou apresentar a
compreensão clínica da relação entre o tipo de cuidado recebido na infância e a influência na construção do apego na
adolescência. Foi realizado um estudo de caso de uma paciente de 18 anos, atendida de setembro/2018 a
fevereiro/2019, em um serviço de atendimento psicológico de Porto Alegre, RS. O processo de terapia sistêmica
individual abordou aspectos da história da paciente, como negligência, perdas, adoção intrafamiliar e apego inseguro.
A paciente relatou diversas perdas ao longo da vida, como o falecimento do pai, a separação materna durante a infância
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e mais tarde o falecimento da mãe. Cresceu acreditando que sua madrasta era sua mãe e não a identificava como uma
figura de apego saudável e disponível. Após falecimento da mãe e quebra de confiança com a madrasta, Alice foi
adotada pelo meio irmão paterno e sua esposa. Todos esses acontecimentos pareciam implicar em uma dificuldade de
vinculação, de confiar e medo da perda. O processo terapêutico então buscou compreender os padrões de apego
envolvidos nas relações familiares e o quanto poderiam repercutir na vida presente da adolescente. A Teoria do Apego
pressupõe que as relações estabelecidas na infância influenciam o modelo de apego do indivíduo. Dentre os tipos de
apego inseguro descritos na literatura, é possível entender que Alice aprendeu a evitar a proximidade, não procurar por
ajuda, mostrar-se autoconfiante, como um apego evitador. Em determinadas situações também é possível identificar
tendências evitadoras-medrosas, que são relacionadas com a fuga da dor, ao mesmo tempo que deseja a conexão; quer
ser amada, mas sente-se sozinha, insegura, não valorizada e não merecedora. Olhar casos, como o de Alice, sob a ótica
da Teoria do Apego e da abordagem sistêmica pode contribuir para elucidar a importância do acompanhamento
terapêutico em processos de adoção, levando em consideração o ciclo de desenvolvimento familiar, histórias de apego
individual e as possibilidades de intervenção junto as famílias, a curto e longo prazo.
2975963 - SISTEMAS DE CUIDADO DE MÃES E BABÁS NA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA
Isabela Cristina Martins Gonçalves Sena (Puc- Rio)
A família contemporânea pode apresentar características que demarcam sua singularidade na sociedade: diminuição
do número de filhos, interesse na qualidade das relações e valorização da intimidade entre seus membros, figura
paterna mais presente; o amor pode estar fundamentado no cultivo da individualidade e do bem-estar pessoal. As mais
diferentes composições familiares podem conviver na contemporaneidade, reforçando o argumento que a família é
uma instituição dinâmica que ultrapassa tempos e gerações. Contudo, ainda parece pertinente à mulher, abarcar o
cuidado com a família, além dos afazeres da casa. Aliado ao papel de cuidadora, o profissional precisa conciliar
diferentes atribuições e responsabilidades. A chegada de uma criança no ambiente familiar pode promover uma série
de ajustes a fim de proporcionar um meio seguro e favorável ao seu desenvolvimento. Nesse sentido, a figura da babá
poderá servir como suporte para que essas condições aconteçam, compartilhando as práticas de cuidados infantis com
a figura materna. Acredita-se, ainda, que as crenças parentais e os cuidados infantis norteiam a vida da criança. Tais
crenças podem ser transmitidas desde as primeiras relações familiares, orientando as práticas de cuidados com a
criança, e são influenciadas pelo contexto familiar e cultural em que os parceiros envolvidos estão inseridos. A proposta
do estudo foi investigar as crenças e práticas de cuidados infantis desempenhados pela dupla mãe/babá. Participaram
30 duplas de mães/babás, com filhos de 0 a 3 anos de idade, de diferentes arranjos familiares: nuclear, recasada e
monoparental. O estudo realizado foi de cunho descritivo e exploratório, utilizando as cinco imagens dos sistemas de
cuidados parentais para avaliação dos sistemas parentais e uma entrevista semiestruturada, a fim de levantar dados da
dinâmica realizada com as crianças e aspectos sociodemográficos dos cuidadores. Nesse sentido, verificou-se que
práticas de cuidados realizadas pelas mães tendem a valorizar mais o contato corporal e visual com o bebê, o que difere
das práticas de cuidados realizadas pelas babás. Além disso, notou-se que as crenças parentais podem ser influenciadas
pelo nível escolar e sociodemográfico das participantes. Por fim, o trabalho apresenta relevância porque tanto no Brasil,
quanto em outros países, a pesquisa relacionada a práticas de cuidados com crianças não encontra vasta publicação de
artigos, principalmente quando a proposta correlaciona a díade mães\babás e o estudo do impacto dessas práticas no
desenvolvimento infantil.
8679649 - ATENÇÃO BÁSICA EM MOVIMENTO PARA O CUIDADO À CRIANÇA: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM
PSICOLOGIA
Lorena Miranda Petersen Porto (UFES), Dayane da Silva Neves (UFES), Alexandra Iglesias (UFES),
Cíntia Maria Rocha Nonato (Psicologa)
A Atenção Básica vem se constituindo como principal estratégia de organização do sistema público de saúde no Brasil.
Neste contexto, a Estratégia de Saúde da Família (ESF), juntamente com os Núcleos Ampliados de Saúde da Família
(NASF), tem se afirmado como uma possibilidade importante de efetividade da integralidade do cuidado a partir de uma
atuação interprofissional. Com base nesta perspectiva de atuação integrada, ESF e NASF construíram, em uma Unidade
Básica de Saúde (UBS) do município de Vitória-ES, uma atividade coletiva junto às crianças e seus pais, como uma das
estratégias de trabalho articulado com as escolas do território, em um processo de consolidação de rede. Em paralelo,
no mesmo dia e horário, semanalmente, são realizados em separado um grupo de acolhimento dos pais e outro grupo
com as crianças. O grupo com as crianças é formado por crianças de sete a nove anos, e é mediado por uma psicóloga,
uma fonoaudióloga e duas estagiárias de psicologia. Tal grupo é direcionado a partir das questões trazidas pelas crianças
e pelos pais e, assim, tem por objetivo proporcionar espaços de fala, de acolhimento e de livre interação e expressão
acerca de seus processos de vida, que transcendem a demanda escolar. Para tanto, utilizam-se dinâmicas e recursos
lúdicos que possam contemplar as especificidades e a subjetividade de cada componente: Desenhos, jogos, músicas,
imagens e filmes. Simultaneamente, seus pais são atendidos em outro espaço da unidade por um grupo formado por
nutricionistas, estudantes de nutrição e enfermeiras, o que garante, também, a co-responsabilidade dos casos em
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questão. Considera-se que este modo de funcionamento afirma a integralidade como orientadora das práticas neste
nível de atenção, ao considerar toda a família e o contexto no qual a criança está inserida, articulando, assim, um olhar
mais amplo sobre os processos de sofrimento trazidos pelo participantes a partir de um encontro/troca entre saberes
dos profissionais e do público em questão. Esses grupos têm possibilitado, ainda, melhorias nas relações e trocas de
afetividade entre as crianças e os pais, a construção de um espaço coletivo de compartilhamento para estes, a
articulação entre os saberes profissionais, a ampliação da visão dos envolvidos sobre o contexto de saúde da criança, e
o maior envolvimento dos pais nos processos de vivência da criança. Destaca-se, assim, a importância e eficácia do
trabalho interprofissional, da articulação das redes e da prática da integralidade do cuidado dentro dos serviços públicos
de saúde.

6954693 - PERCEPÇÃO DE CUIDADORES SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DOS AMBIENTES EXTERNOS PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA CIDADE DE BOA VISTA/RR
Ana Paula da Rosa Deon (UFSC), Fernanda Ax Wilhelm (UFRR),
Idonézia Collodel Benetti (UFSC), João Paulo Roberti Junior (UFSC)
Durante muito tempo, os estudos voltados para o desenvolvimento infantil focaram seu interesse nos espaços internos.
Porém, em cidades com temperaturas altas, durante o ano todo, os espaços externos como praças e parques são
utilizados com bastante frequência pelas famílias, especialmente à noite. Então, o objetivo desta pesquisa, de
abordagem qualitativa com base na Análise de Conteúdo delineada por Bardin, foi identificar a contribuição dos
ambientes externos para o desenvolvimento infantil, na cidade de Boa Vista/RR, na percepção de cuidadores.
Participaram do estudo 30 cuidadores, responsáveis por 49 crianças, com idades entre 1 e 12 anos, 26 meninos e 23
meninas. Os participantes responderam um questionário semiestruturado, dividido em quatro categorias com os
seguintes resultados: na categoria atividades realizadas, evidenciaram-se as brincadeiras individuais e atividades com
outras crianças: brincadeiras de roda, peteca, jogos de futebol, vôlei e caçador, passeios para conhecer o meio ambiente
e caminhadas ao redor do lago, andar de bicicleta, patins, triciclo, carrinho e patinete, subir em árvores, correr pelo
parque, brincar com brinquedos próprios e do parque, pula – pula, luta e, ainda, jogar pedrinhas no lago. Quanto às
diferenças nas atividades em relação ao gênero e idade, observou-se que os meninos a partir dos 3 anos preferem
atividades que exigem exercício físico e com outras crianças, como: luta, correr, subir em árvores, jogar futebol, andar
de triciclo, bicicleta, carrinho, entre outras atividades. Já as meninas a partir dos 3 anos optam pelas atividades como
brincar com boneca, de roda, jogar vôlei, caminhar pelo parque e conhecer o meio ambiente, jogar pedrinhas no lago e
dar comida aos peixes, andar de patins e bicicleta, tirar fotos, brincar no pula-pula e pega, entre outras atividades. Com
relação aos recursos utilizados nos ambientes, observou-se que são utilizados os brinquedos do parque, areia, grama,
lago, praça e pessoais, pista de skate, calçadas, quadras apropriadas para jogos diversos, entre outros. Na contribuição
dos espaços externos para o desenvolvimento da criança, esta categoria mostrou contribuir para o entretenimento,
recreação, interação com a natureza, bem-estar e fortalecimento da família, além de oportunizar o desenvolvimento
da força, agilidade, motricidade ampla, concentração, atenção, noção espacial, interação, socialização, diversidade,
emoção, criatividade, autonomia e observância de regras. Os dados confirmam que os ambientes externos permitem o
desenvolvimento integral da criança e a construção de uma aprendizagem mais significativa, além de propiciarem o
contato com a natureza e contribuírem de forma efetiva na qualidade de vida e saúde.

COMUNICAÇÃO ORAL 64 – EDUCAÇÃO INFANTIL

8869120 - CONTRIBUIÇÕES DA DISCIPLINA POSITIVA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NO UNIVERSO ESCOLAR: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA COM FORMAÇÃO DOCENTE.
Milena Aragão (CUES)
Disciplina e indisciplina são assuntos amplamente discutidos, sendo uma das temáticas de grande preocupação para o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. No espaço escolar, a indisciplina frequentemente permeia as
discussões entre docentes, gestores e famílias, os quais relatam-na como um comportamento perturbador para o bom
andamento das atividades. Cabe destacar, que a ideia de disciplina/indisciplina é fruto de construções socioculturais,
todavia, há uma concordância social de que a indisciplina é resolvida com o uso de castigos, fato que contribui para sua
naturalização. Vários autores dedicam-se a estudar a temática dos castigos, denunciando-o como parte do tecido
cultural de diversas sociedades, sendo, portanto, um fenômeno sócio-histórico-cultural, naturalizado e muitas vezes
legitimado jurídica e socialmente. Assim, para cada época tem-se uma maneira de pensar e agir, todavia, mudam-se as
concepções, mas um fenômeno permanece: o uso dos castigos como caminho para disciplinar o aluno, sendo um tipo
de castigo que vise imprimir sentimentos de vergonha e embaraço, por meio de humilhações e, inclusive, aviltes
corporais. Neste contexto, a Disciplina Positiva tem sido utilizada como caminho para pensar os processos de disciplina,
indisciplina e sanções, questionando a forma como lidamos com tais fenômenos. Diante do exposto, o presente artigo
visa discutir as contribuições da Disciplina Positiva para a educação da criança no universo escolar, problematizando
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desafios e possibilidades de ação, bem como questionando o uso dos castigos para disciplinar crianças. Para tanto,
parte-se do relato de experiência de uma psicóloga escolar a qual implementou princípios da Disciplina Positiva em uma
escola comunitária de educação infantil em Caxias do Sul/RS. Como resultado, foi percebido que as dificuldades
residiram em promover a mudança de paradigma frente a relação adulto-criança, tendo em vista este apoiar-se na ideia
da punição pautada na vergonha e dor, como caminho para educar e promover o sucesso na aprendizagem. Desta
forma, foi elaborado um programa constituído de dez encontros quinzenais com docentes e gestores, tendo duração
de 2h cada, apoiado em metodologias ativas, como vídeos, dramatizações e dinâmicas grupais, acrescido de supervisões
semanais em sala de aula, o qual oportunizou um espaço crítico-reflexivo, além de oferecer ferramentas que
proporcionassem novas formas de agir. Com este trabalho, foi possível perceber transformações significativas na prática
docente, a qual culminou em mudanças no desenvolvimento emocional e no processo de aprendizagem das crianças,
bem como possibilitou a aproximação da Disciplina Positiva com a realidade escolar, oportunizando um processo
educativo mais humanizado e respeitoso para todos.

6984630 - EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DAS PERCEPÇÕES MATERNAS
Lucivanda Cavalcante Borges de Sousa (UNIVASF), Luciene Herika Leite Silva Dantas (UNIVASF)
A educação infantil constitui um importante contexto de desenvolvimento da criança, por meio do qual novas
experiências e aprendizagens podem ser oportunizadas, em complemento à educação familiar. Nessa etapa educativa,
as atividades e aprendizagens são estruturadas em interações e brincadeiras, organizadas a partir de uma
intencionalidade pedagógica, considerando as características do desenvolvimento infantil. Além disso, a inserção da
criança na educação infantil reflete sobremaneira em mudanças na dinâmica familiar, especificamente na vida da
mulher, visto que, mesmo com as diversas transformações sociais e econômicas que perpassam a sociedade e sua
organização, esta continua sendo a principal responsável pelos cuidados referentes à criança pequena, na maior parte
do contexto brasileiro. As pesquisas no campo da educação infantil, em especial no que tange à etapa dos três primeiros
anos, têm demonstrado que este contexto proporciona impactos no desenvolvimento da criança bem como no seu
contexto familiar. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo analisar as percepções maternas acerca do papel
da educação infantil no desenvolvimento de seus filhos e seus impactos na dinâmica familiar, assim como os motivos
para matriculá-los nesse contexto educativo. Participaram do estudo dez mães de crianças matriculadas na educação
infantil, modalidade creche, do município de Juazeiro/BA. Foram utilizados como instrumentos de coleta dos dados um
questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada, com questões relativas aos objetivos do estudo. As
falas das mães foram transcritas e analisadas com base na Análise de Conteúdo. Os resultados apontaram as categorias
– necessidade de trabalhar, socialização e referência da creche, como motivos para matricular os filhos na educação
infantil; desenvolvimento das habilidades comunicativas e cognitivas como mudanças percebidas no desenvolvimento
do filho após a entrada na creche, e a busca/permanência no emprego, assim como otimização do tempo para cuidar
de si, como impactos na dinâmica familiar. Esses resultados demonstram que as mães percebem a educação infantil
como um espaço que contribui para a aprendizagem e o desenvolvimento de seus filhos, ampliando os conhecimentos
da criança, e ressaltam o papel social da creche, na medida em que a permanência de seus filhos nesse contexto
educativo proporciona a essas mães, mais autonomia e ascensão ao mercado de trabalho, assim como maior tempo
para se dedicarem ao autocuidado.

7483490 - DAS VIVÊNCIAS AO PENSAMENTO: A MULTISSENSORIALIDADE DA LIGHT TABLE COMO ARTICULADOR DE
VIVÊNCIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Ana Paula Correa (FGG), Cristina Ortiga Ferreira (FGG)
Este relato tem por objetivo apresentar a condução de experiencias multissensoriais desenvolvida a partir da light table,
com 130 crianças de 1 a 6 anos no primeiro semestre de 2019 em uma escola bilíngue. A light table é um recurso
significativo para o aprendizado infantil. Sua superfície luminosa cria um local para observação cuidadosa e exploração
de padrões, formas, cores, sobreposições, opacidade e mistura de cores. Sua influência calmante convida à exploração
sensorial e fornece motivação, curiosidade e imaginação, atraindo atenção e permitindo a criança torna-se protagonista
do seu conhecimento. Explorar a realidade é uma condição constante na infância. As crianças descobrem, discernem e
interpretam o mundo através dos sentidos. Pesquisas das neurociências vem demonstrando o coprotagonismo dos
sentidos na construção do conhecimento e na memória coletiva ou individual. Desta forma, um ambiente não
estimulante tende a diminuir e aturdir a percepção. Percepção, ação e reflexão tornaram-se estratégias fundamentais
no trabalho com este recurso. Semanalmente as crianças, separadas em pequenos grupos exploraram, sentiram e se
encantaram com os resultados obtidos. Os registros foram sendo feito com fotos e anotações das falas, diálogos,
reações e expressões faciais frente aos diferentes estímulos apresentados. Periodicamente os resultados copilados
eram enviados aos pais para que também acompanhassem as evoluções. O planejamento das proposições incluiu
materiais opacos e transparentes, naturais (pedras, folhas, areia…) e industrializados (papeis, objetos, tecidos…),
conhecidos e inusitados. As crianças foram encorajadas a explorar, individual e coletivamente os materiais e a se
expressar utilizando palavras, movimentos, desenhos, pinturas e montagens Os cinco sentidos foram estimulados
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permitindo a atividade criadora e o exercício das diferentes maneiras de aprender. Dos resultados foi possível constatar
a potencialidade das atividades sensoriais na primeira infância e a importância da interação e da mediação do
outro/professor na construção do pensamento a partir da utilização de diferentes linguagens. As crianças expressaram
sua percepção única do mundo, combinando vários materiais, formas, cores e técnicas. O jogo livre que potencializa o
desenvolvimento da imaginação, fundamental para a criatividade foi a escolha mais constante das crianças. Foram
percebidas também maior facilidade em memorizar imagens ou objetos colocados na mesa de luz. A mediação produziu
significados e sentidos que contribuíram com o processo de internalização que foi constituído por meio das atividades
integradas, estimulando a imaginação, principal fator para a construção da psique da criança. Participar da vivência no
cotidiano da criança, permitiu ao professor, acompanhar descobertas, compreender estratégias e revisitar suas práticas.
2859963 - A infância na educação em tempo integral.
9489363 - A MUSICOTERAPIA COMO POTENCIALIZADORA NO DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
Thaciana Araujo da Silva (UFPA), Alicia Bethina Fernandes de Oliveira (UEPA),
Clicyanne Kelly Barbosa Souto (UEPA), Emilly de Cássia Mendonça da Silva (UEPA),
Lorena dos Santos Cordeiro (UEPA)
A primeira infância, período compreendido do nascimento até os seis anos de idade, caracteriza-se como uma etapa
sensível para o desenvolvimento de diversas habilidades. Nesta fase há elevada plasticidade cerebral, o que significa
uma maior capacidade de transformação do cérebro devido aos estímulos e experiências vivenciadas. Nesse contexto,
a música é um dos estímulos mais potentes para ativar os circuitos neurais, uma vez que, na Musicoterapia, utilização
da música e/ou seus elementos (som, ritmo, melodia e harmonia) como terapia, a mesma facilita e promove a
comunicação, relação, aprendizagem, mobilização, expressão e organização. Colaborando, assim, com o
desenvolvimento cognitivo, linguístico, motor e socioafetivo do indivíduo. Portanto, o presente estudo tem como
objetivos relatar a experiência de estágio em um programa que oferece Musicoterapia e identificar os benefícios da
mesma no desenvolvimento de habilidades na primeira infância. Trata-se de um relato de estágio realizado no Espaço
Terapêutico Amira Figueiras (ARIMA) em Belém do Pará, no Programa de Estimulação Global. Os atendimentos são
divididos em três etapas: atividades de mesa; circuito psicomotor e musicoterapia, todavia a presente pesquisa terá
como foco a última etapa. A mesma utiliza as técnicas próprias do Modelo de Musicoterapia Comportamental como
modelação, na qual a aprendizagem ocorre por meio da imitação; uso e atraso de reforçadores/reforços, entre outras,
e o uso estuturado de instrumentos musicais (maracas, meia-lua, tambor, baquetas). O estudo foi realizado por meio
de observação semiestruturada, a qual foi supervisionada pelos profissionais do programa no período de janeiro a abril
de 2019, ocorrendo duas vezes por semana, com o total de 32 registros. A partir da observação e análise dos registros,
identificaram-se evoluções significativas em relação ao desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor e
socioafetivo como aumento do contato visual, maior interação social entre as crianças do programa, cooperação,
tolerância à frustração e à espera da vez, imitação e realização dos comandos solicitados ao grupo, melhora da atenção
seletiva e compartilhada, memória, coordenação motora, esquema corporal, aumento do repertório linguístico, entre
outras habilidades esperadas nessa faixa etária. Com base nos dados apresentados, constatou-se que a Musicoterapia
é uma das formas de tratamento potente e eficaz no desenvolvimento de habilidades na primeira infância, as quais são
fundamentais no desenvolvimento de habilidades mais complexas em fases posteriores da vida. Contribue, também, a
curto e longo prazo, no engajamento social, autonomia e independência das crianças nos outros ambientes e contextos
de vida.

5237947 - RODA DE CONVERSA E PESQUISA COM CRIANÇAS
Lady Daiane Martins Ribeiro (UnB), Fabrícia Teixeira Borges (UnB)
As pesquisas com crianças vêm aos poucos abrindo espaço para a compreensão de vivências, saberes, linguagem a partir
do olhar da própria criança. Ao entrar em contato com as vozes infantis com a utilização de rodas de conversa, seguimos
o entendimento que esse método é de interesse da psicologia do desenvolvimento, principalmente por ser uma forma
de acesso aos diálogos na infância. O espaço da conversa é um espaço de formação, de experiências que modificam
opiniões, de confraternização, razão para que a roda de conversa seja um instrumento na produção de dados que
proporciona uma coleta múltipla de significados. Pois as colocações de cada participante são produzidas na interação
com o outro, seja para complementar, discordar, seja para concordar com a fala anterior. Partimos da compreensão
histórico-cultural, para a qual o desenvolvimento humano ocorre pelas experiências e aprendizagens promovidas na
interação social. Desse modo, o presente estudo tem por objetivo identificar como a roda de conversa proporciona para
criança em período de alfabetização processos de desenvolvimento humano. As informações tratadas nesse trabalho
provêm de uma pesquisa de doutorado ao longo de 2017 a 2021 e conta com a participação de seis crianças entre seis
e sete anos de idade matriculados no primeiro ano da alfabetização em uma escola pública do sudoeste goiano. Durante
a pesquisa serão realizadas seis rodas de conversa, a fim de analisar o processo argumentativo dessas crianças no que
se refere à construção, transformação e ao desenvolvimento dos argumentos durante a alfabetização. Para esse

370

trabalho, apresentaremos a análise da primeira roda de conversa em que os pontos levantados foram: a convivência
cotidiana na escola para efetividade do vínculo; avaliação contínua da metodologia a partir das reações das crianças; a
construção da relação entre pesquisadora e participantes; a reação dos participantes na construção dos diálogos
argumentativos. Nesse sentido, as crianças participantes demonstraram possuir condições de discutir, de dialogar com
o discurso do outro, seja concordando, modificando a própria fala, ou até mesmo discordando. Assim, percebemos que
as narrativas produzidas coletivamente, são recursos advindos das trocas entre as crianças, que nos permite entrar em
contato com suas visões de mundo e significações que orientam e regulam suas ações. Os diálogos produzidos na roda
de conversa, apresentam possibilidades efetivas de pesquisa com criança, cujo os olhares abrem para uma inserção
cultural de desenvolvimento humano.

COMUNICAÇÃO ORAL 65 – IDOSOS, TECNOLOGIA
6295118 - INFLUÊNCIA DO AMBIENTE GEOGRÁFICO NA PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE IDOSOS URBANOS NO MUNICÍPIO
DE BELÉM-PA
Maria Clara Leão Oliveira (UFPA), Celina Magalhães (UFPA),
Dhully Gleycy Souza Carneiro (UFPA), Matheus dos Santos da Silveira (UFPA)
A população idosa vem crescendo substancialmente no contexto da sociedade brasileira, constituindo um desafio no
que diz respeito à inclusão dessa parcela populacional no ambiente urbano, o qual é tradicionalmente marcado pelas
mazelas físicas e sociais. Assim, é essencial observar o reflexo que o ambiente geográfico tem sobre a participação social
dos idosos, a fim de identificar as problemáticas envolvidas nele. O presente estudo objetivou analisar a influência do
ambiente geográfico nas atividades de participação social de idosos urbanos no município de Belém-Pa. O estudo
quantitativo do tipo transversal utilizou o banco de dados do Projeto de Pesquisa “Envelhecimento humano na
Amazônia”, aprovado pelo CNPq. Participaram do estudo 70 idosos entre 65 a 95 anos, que vivem nos bairros Guamá e
Pedreira, em Belém-PA, sendo 35 em cada bairro. Foi perguntado aos participantes “o que é o envelhecer para você
nesse contexto?”; somada à essa pergunta, foram coletados dados sociodemográficos específicos (‘’Pratica Atividade
de Lazer, Participa de Grupo da Comunidade, Costuma Visitar Amigos, Amigos Costumam lhe Visitar e Pratica Atividade
Física). Verificou-se que 14,8% dos idosos da Pedreira apresentaram percepções negativas sobre seu ambiente
geográfico com uma média 41% em relação à participação social, enquanto o bairro do Guamá obteve respectivamente
42,8% e 35% para os mesmo itens. Os dados apontam que o ambiente geográfico no qual o idoso está inserido tem
influência na sua participação social. Portanto, o presente estudo denota a relevância do investimento em políticas
públicas, no que diz respeito a aspectos como o saneamento básico, segurança, áreas de lazer e saúde, que devem
fomentar a socialização e a participação social de idosos por meio de um ambiente geográfico favorável, provocando
um envelhecimento com maior qualidade de vida.
2929171 - RELATO DE PESQUISA RELATIVO AO PROJETO “NARRATIVAS DA VELHICE: ENTRELACES DO DISCURSO
ACERCA DO LUTO”
Helena Dias Bornhorst (UFSM), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM), Carolina Fernandes de Castro (UFSM),
Mikaela Aline Bade München (UFSM), Mariana Gonçalves Rossi (UFSM), Leonardo Soares Trentin (UFSM)
A velhice na contemporaneidade é perpassada por uma vivência paradoxal, diante de uma sociedade que por um lado
busca prolongar a vida, e por outro, lança esforços para se distanciar dos reflexos de sua presença. A sociedade ocidental
contemporânea possui como característica a aversão às perdas e à finitude, e com isso, muitas vezes, constroem-se
imagens acerca da velhice entrelaçadas apenas a aspectos saudáveis, afastando tudo que remete a possíveis perdas de
ordem simbólica e/ou real. Assim, objetivou-se nesta pesquisa compreender como os sujeitos idosos significam a
velhice, bem como, as suas percepções em relação à morte. Para tanto, foi realizado um estudo exploratório e
descritivo, calcado no método clínico-qualitativo. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas
com questões abertas, respeitando-se todos princípios éticos presentes na resolução 510/2016 que rege a pesquisa
com seres humanos. A análise dos dados está sendo realizada por meio da análise de conteúdo, instrumento que
possibilita a descoberta de códigos sociais perpassados no tema, ou seja, significados, a partir dos discursos dos
participantes, bem como, símbolos e observações. Dessa maneira, os resultados já apontam para uma grande
associação da velhice a um apagamento do sujeito, como aquele que se acomoda e deixa de algum modo de servir e
existir, como evidenciado na seguinte fala, dita por um participante: “Não, eu não tenho ideia de idoso (risos)... ser
idoso acho que é quando o cara não tem mais serventia pra nada né...”. Assim como um vazio no discurso que condiz
ao tempo atual, podendo remeter a uma busca de elaborar as mudanças que tocam a si e as suas relações, bem como
a sua própria inserção na sociedade, presente em uma modificação na sua forma de estar no mundo. O mundo atual e
a sua dinâmica, apresentam-se por muitos idosos como um lugar difícil de se incluírem, como pode ser percebido na
fala a seguir, também dita por um dos entrevistados: “Olha eu acho que antigamente a vida era muito melhor que a de
hoje, porque o que que tu vê hoje, liga esse jornal aí é só roubo... Antigamente não existia isso ai, antigamente se
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respeitavam...”. Já pode-se concluir então que se fazem necessários espaços que possam ouvir a história do sujeito
idoso, auxiliando na reconstrução de sua identidade, possibilitando um reinventar na velhice, inscrevendo-se os desejos
em novas relações e novas atividades.
1999311 - O FAZER E O COMPREENDER DE IDOSOS SOBRE O CONCEITO DE REDES SOCIAIS DIGITAIS
Claudia Broetto Rossetti (UFES), Barbara Frigini De Marchi (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo),
Larissy Alves Cotonhoto (IFES)
A conexão em rede da sociedade, por meio da internet e suas funcionalidades, aliada ao crescente envelhecimento
populacional contribui para que o número de idosos usuários de redes sociais digitais (RSD) aumente significativamente.
Diante desse fenômeno, o objetivo dessa comunicação oral consiste em investigar aspectos cognitivos envolvidos na
compreensão dessas redes pelo público mais velho, a partir da Epistemologia Genética de Jean Piaget. Para tanto, foram
entrevistadas 26 pessoas com perfis ativos em RSD, divididas de forma homogênea quanto ao sexo, com idades entre
65 e 74 anos e com no mínimo ensino fundamental completo. A amostra se deu por conveniência, com base no método
bola-de-neve. Os dados foram coletados por meio da realização de entrevistas individuais, a partir de dois roteiros
semiestruturados, tendo por referência o método clínico piagetiano. A análise dos dados ocorreu com base na análise
de conteúdo, priorizando-se a leitura qualitativa. Os resultados indicaram que os idosos, em sua maioria, apresentam
um descompasso da conceituação em relação à ação, na medida em que operam as redes que têm, mas não as
compreendem suficientemente em pensamento, a ponto de conseguirem defini-las. Aqueles que foram capazes de
conceituar as RSD, associaram-nas, de modo semelhante à literatura da área, a: ferramentas de comunicação e
relacionamento, programas eletrônicos e fontes de conhecimento e informação. Esse estudo concluiu, portanto, que o
aprofundamento da compreensão sobre tais redes permite que os idosos progridam em seus processos de
desenvolvimento, ampliando suas possibilidades de pensar. Além disso, vivenciam, desse modo, um envelhecimento
ativo, na medida em que para compreender é preciso fazer, isto é, agir. Espera-se, por fim, que esse trabalho contribua
para outras investigações com foco na velhice e nas novas tecnologias a partir da perspectiva da Psicologia do
Desenvolvimento e sirva de subsídios para produções acadêmicas futuras, bem como a políticas públicas.
5229197 - PANORAMA DO USO DE REDES SOCIAIS DIGITAIS POR IDOSOS
Barbara Frigini De Marchi (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo), Claudia Broetto Rossetti (UFES),
Larissy Alves Cotonhoto (IFES)
As redes sociais digitais (RSD) representam uma revolução nas formas de comunicação e socialização. Os estudos sobre
elas costumam se restringir ao público jovem, deixando lacunas sobre outros grupos etários, como os idosos que
constituem, a propósito, a parcela que mais cresce no uso de tais ferramentas. Essa comunicação oral busca investigar
aspectos da utilização de RSD por idosos. Foram entrevistadas 26 pessoas com perfis ativos em RSD, igualmente
divididas quanto ao sexo, com idades entre 65 e 74 anos e minimamente com ensino fundamental completo. A amostra
se deu por conveniência, com base no método bola-de-neve. Os dados foram coletados por meio da realização de
entrevistas individuais, a partir de dois roteiros semiestruturados, tendo por referência o método clínico piagetiano. A
análise deles ocorreu com base na análise de conteúdo, priorizando-se a leitura qualitativa. Os resultados indicaram
que os participantes, apesar de não pertencerem a uma geração nativa das tecnologias, estão ativos e participativos em
diversas RSD, demonstrando preocuparem-se em acompanhar as evoluções tecnológicas e sentirem-se pertencentes
ao contexto social atual. O WhatsApp apareceu tanto como a rede mais utilizada (seguida pelo Facebook), como
também a preferida deles. As razões para a maior utilização referem-se à facilidade de uso, imediatismo das
informações, maior demanda de acesso e recursos disponíveis. A preferência se deve aos recursos existentes, à
privacidade e à praticidade/comodismo que oferecem. Nas RSD, os entrevistados indicaram que trocam mensagens e
arquivos multimídias, leem notícias, trabalham e felicitam aniversariantes. O elemento que mais os motiva a ter e
acessá-las é a comunicação, seguida de necessidade e facilidade/praticidade. Verificou-se que o uso das RSD por idosos
pode favorecer relações sociais e afetivas, independentemente de barreiras geográficas, contribuindo para um
envelhecimento mais positivo. Os participantes demonstraram formar novos laços afetivos e diminuir o sentimento de
solidão, ampliando suas redes de relacionamentos e a comunicação interpessoal. Demonstraram, ainda, não se
intimidarem com as novas tecnologias, usando-as e buscando, a seu modo, mesmo que às vezes solitariamente,
compreenderem-nas. Também a rotina da maior parte dos participantes sofreu alterações desde que começaram a usar
as RSD. Algumas positivas, a exemplo das facilidades proporcionadas por elas e o prazer em usá-las, remetendo ao
caráter lúdico de seus recursos. Outras diferenças, no entanto, foram caracterizadas como negativas, por exemplo,
prejuízo à capacidade de concentração e ansiedade. Os resultados reforçam a premissa de Piaget quanto à continuidade
do desenvolvimento humano, de forma ativa e dinâmica.
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1993666 - OS IDOSOS E A INTERNET: UM ESTUDO DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
Amanda Castro (UNESC), Andréa Barbará S. Bousfield (UFSC), Brigido Vizeu Camargo (UFSC)
Esta pesquisa teve por objetivo compreender as representações sociais da internet para idosos. Participaram 40 idosos,
dos quais 20 apresentaram média ou alta experiência com a internet e 20 apresentaram nenhuma experiência. Para a
coleta de dados foi utilizada rede associativa e entrevista semiestruturada. Os dados relativos às palavras evocadas
foram analisados por meio do programa informático EVOC 2000. Os dados da entrevista foram submetidos à uma
Classificação Hierárquica Descendente (CHD) simples e Análise de Contrastes, realizadas por meio do software
IRaMuTeQ. A descrição da internet como “rápida” e “fácil” está associada ao acesso a informações e conteúdos. O uso
da internet evidencia a “pesquisa”, o acesso à “informação”, acesso ao “banco” e à exames médicos, bem como “pagar”
contas. Como instrumentos de acesso à rede citam “celular” e “telefone”, que permitem o uso em locais além do
ambiente de “trabalho”. A palavra trabalho também denota que a inclusão digital ocorreu nesse espaço e a palavra
“filho” aponta o suporte social para início do uso, mas também está relacionada a falta de apoio familiar para outros
idosos. De modo geral é possível perceber que as representações sociais da internet para os idosos podem ser agrupadas
conforme as possibilidades de uso, perigos associados e dificuldades de manejo. Nessa conjuntura, o suporte social é
um elemento favorável quanto à utilidade e mediação do uso, enquanto os crimes e perigos virtuais difundidos pela
televisão, em conjunto com delitos morais e superexposição são desfavoráveis para o uso. A concretização da internet
acontece por meio dos elementos computador, celular e telefone e está associada a manutenção de vínculos sociais.
8772363 - DESENVOLVIMENTO DO JOGO MEMOREX PARA TREINAMENTO DE MEMÓRIA DE IDOSOS
Ana Laura Domingues de Sousa (UFTM), Sabrina Martins Barroso (UFTM)
Durante o processo de envelhecimento frequentemente ocorre um declínio significativo das funções cognitivas, mesmo
em idosos não-acometidos por doenças. Pesquisas demonstram que o treino cognitivo pode melhorar o desempenho
ou permitir a manutenção de habilidades cognitivas em idosos saudáveis por mais tempo. No Brasil, os estudos sobre
treinamento cognitivo de idosos ainda são escassos, restritos a uma única função, ou incluem estímulos que não
favorecem a aceitação e identificação dos idosos. Além disso, o uso de ferramentas virtuais, cada vez mais presentes no
cotidiano, tem sido negligenciado como forma de reabilitação de idosos. Considerando as lacunas citadas, o presente
trabalho teve como objetivo desenvolver um jogo eletrônico para treinamento de memória de idosos considerados
cognitivamente saudáveis, ou seja, sem patologias neuropsiquiátricas. Para alcançar tal objetivo, foi realizado um
estudo exploratório sobre os jogos e aplicativos com propostas semelhantes já existentes. Posteriormente, foi
desenvolvido o jogo Memorex. Tal jogo conta com uma etapa de caracterização do avatar do jogador e sete tarefas
distintas, com 7 níveis de dificuldade cada, apresentadas em três modos de jogabilidade: clássico, alternativo e multitarefa. Essa pode ser uma ferramenta útil para treinamento cognitivo de idosos brasileiros.

2379392 - SER OU NÃO SER IDOSO? REFLEXÕES A PARTIR DA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO
Barbara Frigini De Marchi (Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo),
Claudia Broetto Rossetti (UFES), Larissy Alves Cotonhoto (IFES)
A proporção de pessoas acima de 60 anos cresce mais intensamente que a de qualquer outra faixa etária, porém, a
contemporaneidade, ao mesmo tempo em que avança cientificamente para a longevidade, delega ao idoso um lugar
social de menos valia. Os preconceitos culturalmente compartilhados produzem, ainda, impactos sobre a visão que as
próprias pessoas mais velhas mantêm sobre si. Essa comunicação oral tem por objetivo investigar se participantes entre
65 a 74 anos de idade intitulam-se ou não idosos e os motivos pertinentes, na perspectiva da Psicologia do
Desenvolvimento. A coleta de dados se deu por meio da realização de entrevistas individuais, tendo por referência o
método clínico piagetiano, a 26 pessoas divididas de forma homogênea quanto ao sexo e com no mínimo ensino
fundamental completo. Tal amostra foi eleita por conveniência, a partir do método bola-de-neve. A análise dos dados
ocorreu com base na análise de conteúdo, priorizando-se a leitura qualitativa. Os resultados indicaram que a maior
parte dos entrevistados não se considera plenamente idosa, pois não se veem em absoluto como tal ou o fazem somente
em certos aspectos (díades entre aspectos físicos, psíquicos ou cronológicos). Aqueles que se sentem idosos o fazem,
sobretudo, em razão da idade que têm, desconsiderando outros aspectos de vida e baseando-se exclusivamente em
critério cronológico, o qual converge com diversas legislações; o fazem também pela percepção da ação do tempo sobre
seus corpos, aproximando-se do conceito de idade biológica e referindo-se aos déficits das habilidades psicomotoras.
Já os entrevistados que se consideram idosos apontaram que mantêm sensação de juventude (o que aponta para a
idade subjetiva) e vida ativa, com interesses e projetos. Esse aspecto está de acordo com a teoria piagetiana, pois, por
meio de uma vida ativa, o conhecimento pode ser construído, sempre pela interação do indivíduo com o meio. Nessa
perspectiva, o conhecimento é fruto de um processo dinâmico e dialético e o desenvolvimento não ocorre de forma
passiva, ficando clara a importância de que os mais velhos tenham uma rotina de vida que não rígida e monótona.
Muitas das respostas apresentadas tiveram em comum a questão da autovalorização, demonstrando que os
participantes mantêm visão positiva de si, marcada pela superioridade. Considerando que a percepção de si pode ter
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efeito sobre o declínio intelectual, reitera-se a importância de que o contexto de vida seja estimulante cognitivamente
e que se desfrute de sentimentos de satisfação sobre as capacidades pessoais.

COMUNICAÇÃO ORAL 66 – ADOÇÃO, APEGO
5962412 - O GRUPO DE APOIO MULTIFAMILIAR À ADOÇÃO E AS REFLEXÕES SOBRE O PARALELO ENTRE O FILHO IDEAL
E O FILHO REAL
Luana da Silva Castilho (FAG), Mônica Adriane Barbosa (UEM)
Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões teóricas sobre as vivências no grupo GAMA (Grupo de apoio
multifamiliar a adoção), especificamente no que diz respeito a preparação dos adotantes quanto a reflexão acerca do
contraste entre o filho ideal e o filho real. Para a construção deste relato de experiência foram analisadas as narrativas
orais e escritas dos participantes do grupo. Sabe-se pela literatura que ter um filho imputa uma reflexão sobre suas
próprias motivações, riscos, expectativas, desejos e medos, que precisam ser identificadas pelos adotantes e pelos que
trabalham neste processo, uma vez que a idealização que envolve o fato de se tornar pais e mães, pode acarretar em
empecilhos na construção de uma relação real com uma criança real. A justificativa deste trabalho caminha pela tomada
de consciência de que o processo de adoção mesmo após os novos entendimentos, ainda é um processo que vive só,
existem poucos espaços de trocas e de esclarecimento sobre o tema. Deste modo, relatar aquilo que se vive e tem
gerado resultados significativos para estes setores se faz necessário, uma vez que contribuem para a divulgação do
tema, incentivo de tal ação, bem como, esclarecimento deste processo. Conclui-se que a experiência de reflexão
vivenciada no Grupo de Apoio propicia o entendimento de que imaginar a criança que se deseja é indispensável, todavia,
há que entender que a criança idealizada pode não corresponder à criança real, desta forma a reflexão por parte dos
interessados em adotar torna-se mais profunda, pensando em uma adoção com foco nas necessidades da criança.
4556968 - TORNANDO-SE FAMÍLIA: O PROCESSO DE RECONHECIMENTO EMOCIONAL NA ADOÇÃO TARDIA
Mariana Peres Trajano (Clínica de Saúde Integrada Personale), Monica Barreto (UFSC),
Larissa Paraventi (UFSC), Adriano Beiras (UFSC)
A adoção é a possibilidade de constituir uma família a partir de laços afetivos, uma vez que o vínculo consanguíneo é
um fator inexistente. A (co)construção desses laços requer tempo, paciência, cuidado, dedicação e permissão, tanto dos
pais adotivos, quanto das crianças adotadas. O processo terapêutico como aliado deste percurso se propõe a encontrar
um ponto de encontro entre os membros desta família em construção, e que de fato não se inicia ou encerra numa
declaração judicial ou no mudar-se para uma casa nova. Nosso objetivo será apresentar um relato de experiência sobre
o processo de psicoterapia de uma família monoparental que recentemente havia adotado dois irmãos consanguíneos
(11 anos e 8 anos). Descreveremos vinhetas do processo terapêutico da Família Tuphi como ferramenta para discutir a
adoção tardia e o reconhecimento emocional neste contexto. Os atendimentos da família aconteceram em uma Clínica
Escola de uma Universidade do Sul do Brasil e faz parte das atividades de um projeto de extensão que engloba
atendimentos a Famílias e Casais e do qual participam supervisores, alunos de pós-graduação e de graduação de
Psicologia. O material utilizado para análise foram os registros das sessões terapêuticas e as pré e pós sessões com a
equipe reflexiva. Os dados foram analisados a partir da perspectiva teórica da terapia familiar sistêmica. Os
atendimentos foram realizados por dois terapeutas que atendem a família/casal em co-terapia e em todos os encontros
utilizamos o recurso terapêutico da equipe reflexiva em que o restante do grupo de estágio permanece atrás do espelho
unidirecional e participa do atendimento em momentos específicos da sessão. Todas as três autoras participaram deste
atendimento, onde a primeira e a segunda foram terapeutas e a terceira foi supervisora do caso. Durante todo o
acompanhamento desta nova família foram trabalhados temas relacionados às histórias individuais de cada membro,
situações cotidianas que traziam incômodos à família, recursos relacionais de cada um, entre outros. Como recurso
terapêutico, trazíamos a importância do reconhecimento emocional e do compartilhar um com o outro o que estavam
sentindo, assim como as lembranças, dores, saudades, sonhos, expectativas. Apresentar os temas que fizeram parte
deste processo e as ferramentas utilizadas como disparadoras conversacionais promove a discussão entre os
profissionais da área e amplia as possibilidades de atuação.

8223181 - CAPACIDADE VINCULAR, DESENVOLVIMENTO DO PAPEL PARENTAL E ADOÇÃO.
Susana Kramer (UFC)
A compreensão de desenvolvimento no qual o trabalho se pauta é a da Socionomia de Jacob Levi Moreno, expressa em
sua teoria denominada Matriz de Identidade. Nessa perspectiva, os sujeitos são compreendidos a partir de uma linha
evolutiva que indica modos de participação nas relações interpessoais diferenciados que se sucedem a partir de
condições externas e capacitadades subjetivas próprias, em cada fase especificada. Baseando-se na proposta do
referido autor, foram demarcados os seguintes momentos críticos de desenvolvimento socionômico: simbiose,
reconhecimento do eu, reconhecimento do tu, relação em corredor, triangulação, inversão de papéis (reciprocidade),
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circularidade. Esse parâmetro de desenvolvimento foi aplicado para compreensão e intervenção no desenvolvimento
da capacidade vincular de pretendentes à adoção e da condição de famílias biológicas em sua resposta vincular diante
dos processos de reintegração familiar vivenciados com a criança institucionalizada. A experiência vem sendo realizada
em uma instituição de acolhimento infantil, no Ceará, através do Projeto Vínculo e Parentalidade, realizado pelo
Laboratório de Relações Interpessoais, no Departamento de Psicologia, da Universidade Federal do Ceará, com o
objetivo de construir caminhos e cuidados terapêuticos para o processo de aproximações e afastamentos (escolhas,
desistências, crises de vinculação) entre a criança e o(a) pretendente/família, próprio da reintegração familiar da
criança. Duas experiências com o referido público serão destacadas nesse trabalho, em 2016 e em 2019, sendo
apresentados e discutidos os aspectos teóricos e metodológicos do acompanhamento oferecido às referidas famílias,
bem como o desenvolvimento e os entraves ao desenvolvimento do papel parental percebido nas sessões de grupo –
cerca de vinte encontros, com um total de onze participantes-protagonistas e facilitados por profissionais e estudantes
de Psicologia.

4632532 - A PERCEPÇÃO DE PRETENDENTES À ADOÇÃO QUANTO À SUA REDE DE APOIO: FAMÍLIA EXTENSA, AMIGOS
E PROFISSIONAIS
Vitória Marchesan Savy (UFRGS), Monique Souza Schwochow (UFRGS),
Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
A transição para a parentalidade adotiva pode ser marcada por preocupações e experiências singulares. Apesar disso,
alguns pais adotivos apresentam dificuldades em buscar auxílio nesse momento. Entende-se que a família extensa,
destacando-se os avós adotivos, amigos e profissionais são potenciais fontes de apoio a essas famílias. Diante disso, o
presente estudo buscou investigar as percepções, no período pré-adoção, de futuras mães adotivas em relação às suas
redes de apoio, incluindo familiares, amigos e profissionais. Foram entrevistadas cinco mulheres, que estavam
habilitadas para a adoção junto aos seus companheiros, com idades entre 36 e 46 anos, à espera de crianças de zero a
cinco anos. Através da análise temática, os seguintes temas foram identificados em relação às redes de apoio: (1) reação
à decisão pela adoção; (2) aconselhamento e abertura para conversar ou solicitar ajuda referente à adoção; (3)
percepção sobre a própria rede de apoio e tipos de apoio reconhecidos; (4) planejamento em relação à chegada da
criança adotiva no círculo familiar e social. Todas as mães entrevistadas optaram por relatar aos seus familiares e amigos
sobre o processo para a adoção. Houve diferenças nas reações das famílias à notícia da adoção e, em alguns casos,
houve temor pelo preconceito quanto à adoção. A maioria das entrevistadas não recebia orientações por suas
potenciais redes de apoio durante a espera pela adoção. Nem todas as participantes sentiram-se confortáveis para
conversar sobre todos os aspectos que envolvem a adoção com familiares e amigos. Pais, irmãs e amigos próximos
foram reconhecidos como principais figuras de apoio, com distintas capacidades de assistência. Os principais tipos de
apoio referidos pelas participantes foram apoio emocional e o apoio prático, na futura rotina com a criança. Apesar de
algumas participantes expressaram que familiares e amigos demonstraram preconceito relacionado à adoção, a maioria
não relatou planejamento visando resolver essa problemática com essas redes de apoio antes da criança chegar. Todas
as participantes consideraram solicitar apoio, mas houve conflito com a ideia de a responsabilidade sobre a criança ser
de competência exclusiva dos pais. Os resultados deste estudo expressam o impasse, também apontado pela literatura,
entre a autonomia parental e a solicitação de apoio. Por fim, entende-se que é necessário auxiliar os adotantes a
compreender a importância das redes de apoio na transição à parentalidade, assim como se reconhece a relevância da
capacitação dessas redes, visto que elas representam o novo círculo social em que a criança será inserida.
9974997 - CO-CONSTRUÇÃO DO APEGO NO PRIMEIRO SEMESTRE DE VIDA: NOVOS OLHARES AO PROCESSO A PARTIR
DO PARADIGMA DA INTERSUBJETIVIDADE PRIMÁRIA
Kaira Neder (USP), Ludmilla Dell'Isola Pelegrini de Melo Ferreira (USP),
Katia de Souza Amorim (USP)
A teoria do apego de Bowlby se constitui como o paradigma dominante na psicologia do desenvolvimento socioemocional. O apego é um tipo de vínculo, resultado de um sistema comportamental inato que, ao ser ativado em
momentos de desconforto ou ameaça, promove a busca por proximidade de uma figura através da emissão de
comportamentos mediadores de apego. Sua emergência é discutida como se dando em torno dos seis meses de vida
da criança. Porém, ao se considerar o paradigma da intersubjetividade primária, que firma a noção de coparticipação e
trocas interpessoais e afetivas que se desenrolam muito precocemente com seu cuidador; e, ao se identificar nas últimas
décadas um grande número de trabalhos que atestam habilidades do bebê não antes reconhecidas, traçou-se a hipótese
deste trabalho. Especificamente, de que o comportamento de apego do bebê pode ser observado como se constituindo
na relação do bebê desde o nascimento, sua manifestação se fazendo antes do período proposto por Bowlby (seis
meses). Assim, o objetivo foi investigar processos de coconstrução de apego do bebê com uma figura de referência, nos
primeiros seis meses de vida. Com embasamento na perspectiva teórico-metodológica da Rede de Significações
conduziu-se um estudo de caso, que acompanhou, através de videogravações, Marina em suas relações com a mãe, a
avó e a pesquisadora, ao longo do primeiro semestre de vida. Buscaram-se por manifestações comportamentais
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(orientativas, sinalizadoras e executórias) que apresentassem indícios de busca/manutenção de proximidade do bebê
com um parceiro diferencial. Para tal, foram empreendidos dois processos: registro a intervalos dos comportamentos
mediadores nas interações do bebê, de modo a verificar se havia diferenciação de emissão dos mesmos com relação
aos cuidadores; e seleção e transcrição de episódios, seguida da análise microgenética dos mesmos. Verificou-se a
ocorrência de todos os comportamentos mediadores de apego em maior quantidade com a mãe. O comportamento
orientativo ocorreu em maior quantidade dentre os subtipos, levando a uma discussão sobre sua importância na
coconstrução do apego. Além disso, a regulação de proximidade (comportamento executório) com a figura materna
ocorreu desde o primeiro mês de vida, dado que contrasta com os apresentados por Bowlby. Análise desse mapeamento
e dos episódios indicam a manifestação de comportamentos de apego com um figura discriminada, já aos três meses
de vida. Discutiram-se a forma como a estruturação e a disponibilidade do cuidado promovido pelos cuidadores
repercutiu na discriminação da mãe como figura de apego preferencial.
5679311 - ACOLHIMENTO PSICOLÓGICO INFANTIL EM CLÍNICA-ESCOLA: CONTEXTO CLÍNICO E ENCAMINHAMENTOS
EM SAÚDE MENTAL
Beatriz Pires Coltro (UFSC), Marina Menezes (UFSC), Monica Barreto (UFSC)
O acolhimento é definido como uma atitude ou efeito de aproximar-se, estar presente em relação com alguém, e se
caracteriza como uma diretriz de relevância ética, estética e política. No atendimento psicológico, implica estar presente
e compreender o sofrimento de maneira integral e orgânica, através de uma postura sensível e continente. Tais
preceitos são aplicados no campo da atenção à saúde mental em uma clínica-escola de uma universidade do Sul do
Brasil, por meio da proposta de realização do Acolhimento como um serviço alternativo ao tradicional plantão
psicológico. Nesta modalidade de atendimento de urgência, cujo espectro sugere um alcance maior e com mais
resolutividade para o usuário, as intervenções objetivam atender às pessoas que procuram o serviço, seja qual for a
demanda apresentada. O objetivo deste trabalho é apresentar a prática de acolhimento infantil e discutir suas
potencialidades e limitações dentro de uma perspectiva integrativa de abordagens teórico-práticas. Foram realizados
cinco acolhimentos infantis com crianças cuja idade variou entre quatro e dez anos, sendo duas do sexo masculino e
três do sexo feminino. Todas as crianças chegaram à clínica-escola trazidas por seus pais e encaminhadas pela escola
que frequentavam. Foram realizadas até seis sessões com cada criança e todas receberam encaminhamentos para a
rede de atenção em saúde mental. O acolhimento permitiu a escuta das demandas dos pais e o encontro com o
sofrimento apresentado pelas crianças por meio de atividades lúdicas. As intervenções, breves e pontuais, focaram
sobre a compreensão do sofrimento mental apresentado pelas crianças e o desenvolvimento, com os pais, de
estratégias de cuidado e atenção com seus filhos, de forma com que fosse possível trabalhar sobre os recursos e
potencialidades das famílias. Assim, o acolhimento infantil assume a responsabilidade de receber as crianças,
reconhecer e validar seu sofrimento e oferecer um espaço de escuta e suporte, além de propor mudanças efetivas no
decorrer das intervenções breves, tendo como finalidade a busca pelo bem-estar de cada sujeito.
4349784 - A MANIFESTAÇÃO DO RACISMO NO PERFIL DE CRIANÇA ESCOLHIDO PELOS PRETENDENTES À ADOÇÃO
Nicole de Carvalho Barros (UFRGS), Patricia Santos da Silva (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
No momento em que se ingressa com um pedido de habilitação para adoção, os candidatos devem optar por algumas
características da criança. Nessa escolha, os pais se deparam com a comparação entre as expectativas ideais imaginadas
de um filho e a realidade das crianças em adoção. O perfil mais desejado são crianças brancas, saudáveis, de zero a dois
anos, enquanto que o perfil predominante de crianças são negras ou pardas, acima dos 10 anos. Apesar de haver essa
preferência de crianças brancas, a adoção inter-racial entre pais brancos e filhos negros é bastante comum no Brasil.
No entanto, dada a existência do racismo, é necessário avaliar de maneira cautelosa a formação dessa família. O objetivo
desse estudo foi compreender como o racismo manifesta-se nas escolhas da cor da criança pelos futuros pais.
Entrevistas de oito futuras mães, todas brancas, foram analisadas. Entre elas, três eram indiferentes quanto à cor e
cinco não aceitavam crianças de cor negra. Através da análise temática, foram definidos os seguintes temas a posteriori:
“efeitos da escolha do perfil”, “idealização da criança” e “justificativa para a escolha do perfil”. O delineamento utilizado
foi o de casos coletivos, com síntese de casos cruzados. Em relação ao primeiro tema, as participantes que restringiram
a cor negra relataram culpa por poderem escolher o perfil. Já as mães que aceitavam todas as cores relataram uma
preocupação com a cor negra da criança, pois ela teria dificuldades na adaptação em uma família branca. No segundo
tema, houve uma pressuposição da cor branca como padrão de beleza superior, tanto das mães que restringiram,
quanto das mães que aceitavam a cor negra. Para o terceiro tema, as participantes que restringiram o perfil negro
justificaram essa escolha pelo medo da discriminação racial, no entanto justificaram aceitar crianças pardas pelo tempo
elevado de espera quando apenas aceitam-se crianças brancas. Os relatos sugerem que apesar das participantes que
aceitam todas as cores terem preocupação pelo bem-estar da criança negra em sua família, ainda assim a crença da
beleza do branco como superior é manifestada pelo racismo institucional. Já as futuras mães que não aceitam a cor
negra demonstram suas limitações perante o racismo, apesar de aceitarem crianças pardas pelo critério do tempo de
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espera. A discriminação racial deve ser bastante debatida no contexto da adoção no Brasil para facilitar a identificação
da criança com essa família já que a adoção inter-racial é a mais comum.

COMUNICAÇÃO ORAL 67 – PROCESSOS DE SOCIALIZAÇÃO
8395292 - A POESIA RESSOCIALIZA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
Sara Peres Dornelles Almeida (UFSM), Juliana da Rosa Marinho (UFSM),
Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
Esse trabalho apresenta um relato de experiência desenvolvida no contexto dos projetos do grupo Rede de Estudos
sobre Desenvolvimento na Infância e Juventude (REDIJUV), que consistiu na realização de uma roda de conversa para
divulgação do Livro de Poesias “Entre Versos e Rimas: Para Superar Tempos Difíceis”, de autoria de um egresso do
Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), uma Unidade para cumprimento de medida socioeducativa de
internação localizada no interior do Rio Grande do Sul. As poesias foram escritas pelo jovem enquanto cumpria medida
socioeducativa, e os principais temas abordados envolviam família, liberdade, prisão, fé e amor. Hoje com 22 anos de
idade, o jovem retornou até a unidade de internação para apresentar seu Livro de Poesias e conversar com os
adolescentes que atualmente estão cumprindo medida socioeducativa. A roda de conversa contou com a participação
do autor do livro de poesias, integrantes da REDIJUV, professores, profissionais e adolescentes do CASE. Durante a Roda
de Conversa, foi distribuído o Livro e os presentes foram convidados a escolher algumas poesias e realizar a leitura, para
disparar a conversa. Temáticas relacionadas com família, liberdade e fé foram as mais apreciadas, e o autor aproveitou
a oportunidade para contextualizar o momento em que escreveu as poesias, indicando que acontecimentos foram
disparadores para cada uma delas. Além disso, relatou o que sentiu enquanto esteve internado, quais eram seus medos
e expectativas, e como as poesias foram um suporte para elaboração de experiências difíceis, pois com a escrita delas
encontrou uma forma de se expressar, de aliviar seu sofrimento e de enfrentar a saudade da família, dos amigos e da
liberdade. Ele destacou aos adolescentes que gostaria de servir como exemplo, pois hoje estuda, trabalha, constituiu
seu próprio núcleo familiar e conquistou reconhecimento através do lançamento do livro, afirmando que todos
deveriam acreditar em seus sonhos e em sua capacidade de superar adversidades, assim como ele conseguiu. Em
conclusão, salienta-se o caráter inovador desta experiência, em que um egresso do sistema socioeducativo retorna
ocupando um lugar de educador: antes protagonista de um ato infracional, hoje protagonista da própria narrativa, e o
quanto isso mostrou-se significativo para os adolescentes que participaram da atividade, que puderam se reconhecer
na experiência do jovem poeta. Assim, acredita-se que promover a reflexão e incentivar a criatividade e os modos
saudáveis de expressar os sentimentos dos adolescentes, aproxima o espaço de internação daquilo que a legislação
propõe: oportunizar a reinserção social.
2949318 - O PODER TRANSFORMADOR DA PALAVRA NO CONTEXTO DE ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE
Renata dos Santos da Costa (UFSM), Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
A inserção social positiva de egressos do sistema socioeducativo está intimamente relacionada aos sentidos atribuídos
à medida socioeducativa, às oportunidades de profissionalização e trabalho oferecidas, à presença de uma rede de
apoio e à superação de estigmas. Apesar da socioeducação ainda não ser desenvolvida conforme idealizada, em virtude
da influência das práticas repressivas e punitivas historicamente consolidadas, ela ainda demonstra ser o caminho mais
positivo para o adolescente superar suas dificuldades durante e após a passagem pelo Sistema Socioeducativo. Este
trabalho apresenta o relato de uma experiência desenvolvida pelo grupo Rede de Estudos sobre Desenvolvimento na
Infância e Juventude (REDIJUV), onde um jovem egresso de um Centro de Atendimento Socioeducativo do interior do
Rio Grande do Sul, após três anos da sua desinstitucionalização publicou um livro com poesias que escreveu durante a
internação socioeducativa e tem como título "Entre Versos e Rimas para superar tempos difíceis". A atividade foi
proposta em um espaço físico na Feira do Livro destinado aos projetos de extensão realizados pela UFSM, e consistiu
na divulgação do livro através de uma roda de conversa sobre o processo de criação das poesias, além de sessão de
fotos e autógrafos. Na roda estavam presentes integrantes do REDIJUV, profissionais e adolescentes do sistema
socioeducativo, familiares e amigos do autor e público em geral. Na ocasião, o jovem explanou sobre sua trajetória de
vida e sobre as adversidades que o levaram à institucionalização, ainda, relatou sobre o momento em que encontrou
na escrita uma forma de expressar seus sentimentos principalmente em momentos de angústia e raiva durante a
institucionalização. Ele buscou demonstrar como foi significativo optar pelo papel e pela caneta para se “aliviar” ao
invés de agir de forma agressiva ou violenta. Falou sobre a maneira transformadora com que a escrita se constituiu em
sua vida, dizendo ser uma pessoa antes e outra após as poesias, sendo este também o relato dos profissionais que o
acompanharam durante sua institucionalização. Os amigos e familiares presentes também abordaram aspectos da
história de vida do autor e demonstraram orgulho e reconhecimento pela superação de dificuldades que ele enfrentou.
Para os adolescentes participantes, foi um momento bastante significativo pelo exemplo que o autor representa sobre
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as possibilidades de enfrentamento e superação do conflito com a lei através da escrita. Ao final, o autor salientou que
continua escrevendo e espera lançar um segundo livro, o que recebeu apoio dos presentes.

1929410 - NÃO PODE MACHUCAR O OUTRO
Luciana Maria Caetano (Instituto de Psicologia da USP), Paulo Yoo Chul Choi (USP)
Um conjunto de pesquisas sob o referencial teórico da Teoria do Domínio Social de Elliot Turiel, realizadas com crianças
pequenas desde os 2 anos de idade, seja através de observação, entrevistas, vinhetas, desenhos, entre outros,
investigando julgamento moral sobre bater, roubar, machucar, pegar brinquedos, alocação de recursos,
comportamento cooperativo, mostraram a habilidade das crianças pequenas em julgar essas situações envolvendo
consequências para os outros, de modo diferente do que outros tipos de situações sociais. O principal objetivo de
investigar os critérios de julgamentos de crianças e adolescentes de 5 a 18 anos de idade sobre situações envolvendo
“machucar o outro”. O projeto foi de caráter exploratório, descritivo, de análise qualitativa e quantitativa. Participaram
deste estudo, 116 estudantes de 5 a 17 anos de idade (M = 11,47; DP = 3,63). Para identificar e investigar as quatro
características do Domínio Moral nos critérios de julgamentos de crianças e adolescentes, foi apresentado aos
entrevistados, quatro situações, sendo elas: machucar sem intenção; machucar psicologicamente; machucar para
adquirir um benefício; e machucar por vingança. Depois foi perguntado a cada participante sobre a obrigatoriedade, a
inalterabilidade, a universalidade da regra e a não contingência à autoridade para cada situação. Os resultados
mostraram que as justificativas do Domínio Moral somaram 34,18% das respostas dadas pelos participantes, enquanto
64,4% das justificativas foram não morais. Quanto aos demais critérios de julgamento, duas são as questões que nos
chamam atenção: a quantidade pequena de justificativas morais e a não independência da regra em relação à
autoridade para em média 60% da amostra.
5922844 - PARTICIPAÇÃO SOCIAL DOS IDOSOS DE BELÉM-PA: ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE HOMENS E MULHERES
Dhully Gleycy Souza Carneiro (UFPA), Celina Magalhães (UFPA),
Manuela Lima Carvalho da Rocha (UFPA), Mário Diego Rocha Valente (DETRAN),
Juliana Oliveira dos Santos (UFPA), Matheus dos Santos da Silveira (UFPA),
Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA)
O envelhecimento saudável perpassa por vários aspectos, dentre eles, a participação social é fundamental para um
envelhecimento ativo. Tendo em vista a diferença de expectativa de vida entre gênero e um cenário da feminização da
velhice na atualidade, estudar as transformações do perfil populacional se faz necessário. Portanto, o presente trabalho
tem como objetivo comparar a participação social entre idosos do município de Belém-PA. Metodologicamente, tratase de uma pesquisa quantitativa do tipo transversal que utilizou o banco de dados do Projeto de Pesquisa intitulado
“Envelhecimento humano na Amazônia” aprovado pelo CNPq. Participaram do estudo 170 idosos com idades entre 65
a 95 anos, que residem no município de Belém de bairros do centro e de ilhas pertencentes ao município. Utilizou-se o
instrumento de pesquisa “Questionário Sociodemográfico” elaborado pelos próprios pesquisadores, com o total de
onze itens, sendo analisados somente cinco destes que se referem à participação social dos idosos, a saber: atividade
de lazer, participar de grupo da comunidade, costuma visitar amigos, amigos costumam lhe visitar e pratica de
atividades físicas. Os homens apresentaram maior participação social do que as mulheres nos itens participam de grupo
da comunidade (81,3%), costumam visitar amigos (35,5%) e amigos costumam lhe visitar (28,8%). Nos aspectos
atividade de lazer e pratica atividade física as mulheres se destacaram com (54,05%) e (61,2%), respectivamente. Tal
resultado pode estar associado à prática de atividades domésticas exercidas pelas mulheres. Os resultados revelam que
homens e mulheres vivenciam o processo de envelhecimento de forma diferente e tais especificidades precisam ser
levadas em consideração ao se elaborar medidas de intervenção que atendam as necessidades da pessoa idosa que
visem contribuir para que ambos os grupos possam obter um envelhecimento saudável.
4643755 - COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE MEMÓRIA OPERACIONAL DE CRIANÇAS COM E SEM TDAH
Cleidson Felipe Damasceno de Macedo (UFPA), Ana Paula Pureza Pantoja (UFPA),
Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA), Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio do desenvolvimento neurobiológico mais
comum na infância e se caracteriza por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade. Este
estudo buscou comparar o desempenho no índice de Memória Operacional de crianças com e sem características de
TDAH por meio da Escala de inteligência Wechsler (WISC IV). O estudo é quantitativo descritivo, com amostragem não
probabilística, por conveniência das crianças com e sem características de TDAH. Participaram 60 crianças, de ambos os
sexos, com idades de 8 a 12 anos, divididas em dois grupos: Grupo Experimental (GE), 30 crianças com características
de TDAH; e Grupo Controle (GC), 30 crianças sem características de TDAH, pareadas por idade, sexo, escolaridade e
situação econômica. Para coleta de dados foram utilizados os instrumentos: Questionário clínico-sócio-demográfico
(construído pelos próprios pesquisadores); o Questionário MTA SNAP- IV, para rastreio das características do TDAH, e o
WISC-IV que avalia as habilidades cognitivas, resolução de problemas, e produz o índice de Memória Operacional a
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partir dos subtestes de Dígitos (DG); Sequência de Números e Letras (SNL); e Arítimética (AR). Os resultados mostram
que a maioria das crianças com TDAH, teve classificação Médio Inferior (36,7%), seguido pela classificação Médio
(33,3%), enquanto que a maior parte das crianças sem TDAH ficou com classificação médio (63,3%), seguida pela
classificação Médio inferior (23,3%). Concluiu-se que os dois grupos obtiveram desempenhos discrepantes, o que pode
ser atribuído à diferentes dificuldades encontradas na realização de tarefas. Observou-se que o grupo TDAH obteve um
desempenho menor no subteste SNL em relação ao grupo controle. Os resultados encontrados corroboram com a
literatura e sugerem que dificuldades de armazenamento e manipulação de informações estão ligadas à déficits do
controle de atenção e resistência à distração.
8221847 - COMPARAÇÃO DO ÍNDICE DE COMPREENSÃO VERBAL DE CRIANÇAS COM E SEM TDAH
Ruth Daisy Capistrano de Souza (UFPA), Cleidson Felipe Damasceno de Macedo (UFPA),
Ana Paula Pureza Pantoja (UFPA), Simone Souza da Costa Silva (UFPA),
Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA)
O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio do desenvolvimento neurobiológico
caracterizado por um padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade/impulsividade. O objetivo do estudo, foi
comparar o desempenho no índice de compreensão verbal de crianças com e sem características de TDAH por meio da
Escala de inteligência Wechsler (WISC IV). O estudo é quantitativo descritivo, com amostragem não probabilística, por
conveniência das crianças com e sem características de TDAH. Participaram 60 crianças, de ambos os sexos, com idades
de 8 a 12 anos, divididas em dois grupos: Grupo Experimental (GE), 30 crianças com características de TDAH; e Grupo
Controle (GC), 30 crianças sem características de TDAH, pareadas por idade, sexo, escolaridade e situação econômica.
Para coleta de dados foram utilizados os instrumentos: Questionário clínico-sócio-demográfico (construído pelos
próprios pesquisadores); o Questionário MTA SNAP- IV, para rastreio das características do TDAH, e o WISC-IV que avalia
as habilidades cognitivas, resolução de problemas, e o índice de compreensão verbal a partir dos subtestes de
Semelhanças (SM), Vocabulário (VC) e Compreensão (CO). Os resultados mostram que a maioria das crianças com TDAH,
teve classificação Médio Inferior (36%), seguido pela classificação Médio (30%), enquanto que a maior parte das crianças
sem TDAH ficou com classificação médio (60%), seguida pela classificação Médio inferior (26,7%). Concluiu-se que tanto
as crianças com TDAH como as crianças sem TDAH não obtiveram desempenho discrepantes, o que pode ser atribuído
as dificuldades encontradas na realização de tarefas. É possível que este resultado não esteja relacionado aos déficits
no índice de compreensão verbal da criança com ou sem TDAH, mas com a falta da inserção da criança em um ambiente
motivador, interativo e estimulante o que pode gerar mais déficits no índice em questão do que o transtorno. O estudo
contribui para o conhecimento acerca das características do TDAH e favorece uma proposta metodológica de incentivo
à leitura para aquisição e ampliação do vocabulário.
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9411674 - AS RELAÇÕES ENTRE ATIVIDADE E DESENVOLVIMENTO HUMANO NA TEORIA DA PSICOLOGIA HISTÓRICOCULTURAL
Débora Maria Biesek (UNIOESTE)
O objetivo deste trabalho é relacionar o conceito de atividade da teoria da Psicologia Histórico Cultural com o
desenvolvimento humano. Para isso será utilizado como fundamento e método de pesquisa a revisão bibliográfica
narrativa, que consiste em utilizar bibliografia específica deste assunto tratado, buscando uma compreensão das
relações do ‘entrar em atividade’ com o desenvolvimento humano utilizando-se de referencial teórico da Psicologia
Histórico Cultural, mais especificamente, textos de Vigotski, Leontiev e Luria - a Troika. A perspectiva teórica da qual se
parte é que a atividade é o elemento essencial para a aprendizagem e desenvolvimento humano. É o que move as
funções psicológicas, o corpo na resolução de determinado problema para atingir determinado objetivo. É caracterizada
a partir de três aspectos: precisa ser orientada por um objetivo; faz uso dos instrumentos de mediação e produz algo
que se constitui como elemento da cultura. Toda atividade precisa de um motivo inicial para que o sujeito entre em
atividade (a partir de um problema, o sujeito se coloca utilizando-se de suas funções psicológicas superiores para
solucionar a situação desencadeadora); as influências são externas, sociais, culturais, os quais produzem primeiramente
um significado para que depois o motivo se internalize produzindo sentido à este sujeito. Os elementos que definem a
atividade são: a) motivo/objetivo; b) necessidade; c) ações e d) operações. Os resultados apontam que em cada período
de desenvolvimento, há uma atividade principal para a resolução do problema e cada uma das várias atividades
específicas envolve algumas funções psicológicas superiores que passam a serem melhores desenvolvidas. As
conclusões a que foi possível chegar, segundo este referencial teórico, é que o ser humano é um ser genérico, nasce
como um animal que vai sendo humanizado a partir da interação sociocultural; a humanização é um processo de
participar do desenvolvimento do patrimônio cultural, assim se torna humano e na educação reproduz no outro a sua
humanidade.
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3884813 - SABEDORIA E ILUSÕES: A CRÍTICA DE MERLEAU-PONTY À OBRA DE PIAGET
Nilson Guimarães Doria (UERJ)
A obra do filósofo Maurice Merleau-Ponty é marcada por um intenso e perene diálogo com a Psicologia de sua época.
Segundo o autor, seria temerário não reconhecer nos avanços e resultados científicos uma oportunidade de fecundar a
Filosofia através de sua ressignificação. Jean Piaget também reconhece o papel relevante da reflexão filosófica como
atividade epistemológica capaz de inspirar a atividade científica e fornecer-lhe hipóteses e valores que atuem como
princípios-guia. As reflexões mais explícitas de Piaget sobre o tema encontram-se na obra a qual fazemos homenagem
em nosso título, Sabedoria e Ilusões da Filosofia. Além do interesse amplo de cada um dos autores na área de atuação
um do outro, é possível afirmar que ambos cultivaram interesse na obra específica de cada um. Não bastassem as
repetidas referências de Merleau-Ponty à obra de Piaget em seus trabalhos, destacadamente nos cursos reunidos em
Psicologia e Pedagogia da Criança, vale lembrar que Piaget sucede o filósofo em sua cátedra na Sorbonne em 1952. Os
objetivos principais deste trabalho são: a) apreciar o alcance e as limitações da crítica filosófica de Merleau-Ponty à
epistemologia genética piagetiana, entendendo esta última como uma teoria híbrida situada entre a Psicologia e uma
Epistemologia Naturalizada; b) avaliar em que medida tal apreciação ainda pode mostrar-se pertinente para a Psicologia
do Desenvolvimento contemporânea. Adotaremos como estratégia de pesquisa a revisão da literatura científica e
filosófica pertinente à temática, aliada à análise histórico-conceitual do diálogo teórico em pauta. Destacando que a
pesquisa se encontra em andamento, alguns resultados parciais já podem ser apresentados como: a) identificação de
anacronismos nas críticas e suas análises, uma vez que as obras de Piaget citadas por Merleau-Ponty são representativas
de um momento específico da obra do epistemólogo e que em alguns casos já eram datadas na própria época da crítica;
b) identificação de um potencial ponto de convergência entre os dois autores, mas que ainda permanece subexplorado
na literatura, qual seja, a origem do pensamento representacional de raízes corpóreas (ou sensório-motoras) e suas
consequências para o entendimento do caráter inescapavelmente egocêntrico (ou situado) do pensamento; c)
identificação na Psicologia contemporânea de áreas interessadas em promover a interlocução entre a Psicologia e
Fenomenologia, como o construtivismo semiótico-cultural. Acreditamos que estes resultados parciais indicam
claramente que os objetivos “a” e “b” listados acima estão sendo contemplados com resultados significativos e
demonstrando a importância de estudos interdisciplinares, como aqueles empreendidos pelos autores aqui estudados.
3181693 – ENSAIO SOBRE LINGUAGEM VERBAL E INTELIGÊNCIAS ARTIFICIAIS
André Luiz Weschenfelder (IENH), Hosana Alves Gonçalves (IENH)
A tecnologia acompanha o desenvolvimento da maioria das sociedades contemporâneas, mais precisamente os avanços
na questão de processamento e armazenamento de informações digitais. Desde o advento dos primeiros
computadores, já se especulava a respeito das Inteligências Artificiais (IA’s) que simulam comportamentos e processos
cognitivos do ser humano. Décadas de avanços na tecnologia contribuíram tanto para uma compreensão detalhada das
mais complexas estruturas neurais e processos cognitivos do cérebro humano, como também para progressos no
desenvolvimento de IA’s. As IA’s mais conhecidas são Chatbots, uma espécie de robôs que se utilizam do
reconhecimento da linguagem natural do usuário para discernir a intenção do que ele está dizendo, seja através da fala
ou da escrita, podendo assim responder à perguntas e pedidos. Esse tipo de técnica é bastante utilizada, visto que por
meio de identificação do modo de comunicação dos usuários é possível verificar padrões de linguagem, níveis de
abstração e demais características. Através de uma revisão narrativa de artigos sobre a temática, traçaram-se pesquisas
a respeito da capacidade de compreensão linguística de IA’s. Tal tipo de pesquisa com IA’s se mostra um desafio pois a
linguagem é um dos processos mais complexos da mente humana visto a quantidade de processos cognitivos, sociais e
emocionais simultâneos necessários, e, para imitar a linguagem humana, é necessário imitar, de certa forma, a mente
humana. Percebe-se nisso, que os modelos utilizados ainda hoje se utilizam de representações simbólicas da linguagem,
dos sentidos atribuídos pelo ser humano, e de características pragmáticas da linguagem (adequação do uso do conteúdo
linguístico para um contexto específico). Em muitos casos, Chatbots são eficientes na realização de tarefas pontuais nas
quais a interpretação de textos e discursos são bem sucedidos. Porém, nos casos de mudança de ambiente, a pragmática
pode se alterar, podendo também modificar a semântica (o significado em si). Ainda, aspectos da prosódia que indicam
expressões emocionais e carregam características contextuais, como sotaques, também se mostram um desafio para
as IA’s. Nesse sentido, ainda há um caminho longo a se percorrer no que tange a simulação da língua natural humana
em seu nível mais amplo que é a comunicação. Como visto, além do modo que entendemos a linguagem e demais
processos cognitivos humanos, há dificuldades em relação a pragmática e semântica, características essenciais em um
idioma.

6643183 - CRIATIVIDADE NA ESCOLA: UMA PROPOSTA DA PSICOLOGIA CULTURAL DA CRIATIVIDADE
Mônica Souza Neves-Pereira (UnB), Polliana Teixeira da Silva (UnB)
A área de investigação da psicologia da criatividade vem lidando, faz tempo, com a transposição para a prática dos
achados das pesquisas. Estes esforços se traduzem em inúmeros modelos de treinamentos ou programas de
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desenvolvimento da criatividade voltados para a escola, que muito tem contribuído para a interface psicologia e
educação. O que se almeja neste projeto de pesquisa, entretanto, representa um movimento diferenciado do
tradicional. Nossa proposta consiste em investigar os processos de desenvolvimento da criatividade em contexto escolar
e construir, junto à comunidade escolar, ações para o desenvolvimento da criatividade na escola, beneficiando não
somente aos alunos, mas também aos professores e demais profissionais que fazem parte deste contexto. Pretendemos
coconstruir, com a comunidade escolar, um corpo de atividades com potencial de desenvolvimento da criatividade a
partir da investigação dos modos como este fenômeno se desenvolve e é percebido por este grupo, como orienta a
psicologia cultural da criatividade. Este modelo teórico destaca a relevância das práticas socioculturais transformadoras
da realidade como consequência das pesquisas na área. O presente projeto de iniciação científica caminha nesta
direção: construir conhecimentos, transformá-los em práticas sociais que, recursivamente, respondem com a produção
de novos conhecimentos. São objetivos deste projeto: (a) investigar concepções e crenças da professora sobre
criatividade e como desenvolvê-la em sala de aula; (b) analisar uma atividade estruturada de desenvolvimento da
criatividade, proposta pelas pesquisadoras e aplicada pela professora e (c) construir, junto com a professora, um rol de
atividades destinadas ao desenvolvimento da criatividade em sala de aula. O presente projeto apresenta um desenho
metodológico de pesquisa-ação, onde investigação e intervenção alternam posições ao longo do processo de
construção dos dados. Participaram do estudo: (a) uma professora regente de turma da Educação Infantil, de uma Escola
Pública do DF; (b) os alunos desta professora regente, com idade entre 5/6 anos; e (c) as pesquisadoras. Os seguintes
procedimentos foram previstos: (1) realização de 5 sessões de observações etnográficas no contexto escolar; (2)
realização de uma entrevista audiogravada com a professora; (3) realização da atividade estruturada com o propósito
de desenvolvimento da criatividade em sala de aula e que será videogravada e (4) elaboração de atividades, para o
fomento da criatividade, em parceria com a professora. Os dados serão analisados por meio de abordagem qualitativa
construtivo-interpretativa (entrevista) e análise microgenética (vídeo da atividade estruturada), considerando os
aportes metodológicos da psicologia cultural da criatividade.
7932626 - O MOVIMENTO MAKER NA EDUCAÇÃO.
Carlos Leno Pinto Mota (UFPA), Renata Tayanne da Silva Duque (UFPA),
Niamey Granhen Brandão da Costa (UFPA)
As novas tecnologias da informação nos levaram a um novo patamar de possibilidades dentro do campo educacional, o
número de pessoas no mundo que utilizam smartphones supera o número das que não usam, no Brasil não é diferente.
Deste modo, o acesso aos processos de produção - que outrora eram limitados às indústrias- através da internet, tornouse acessível ao público geral. O presente trabalho tem como foco o estudo de uma dessas possibilidades emergentes, o
chamado movimento maker, proveniente da cultura do “faça você mesmo” (“do it youself”-DIY), e suas interfaces com
a educação. O mesmo é usado como proposta educacional desde 1996, com a invenção das primeiras plataformas de
robótica educativa no EUA e fortalecida nos anos 2000, com a construção dos FabLabs. Apesar de o movimento nos
remeter às questões tecnológicas de ponta, ele é mais do que isso, pois tem o DIY como seu percursor o qual possui
como filosofia que todos os indivíduos podem fazer e construir de forma autônoma. John Dewey, filósofo e educador,
defende a experiência na educação, como forma de aprender livremente, mas sempre de forma direcionada, pois nem
toda experiência é necessariamente educativa. Deste modo, apesar de haver dúvidas se o movimento maker é restrito
a elite- pela questão do acesso à ferramentas ultratecnológicas- entretanto, verifica-se que, onde estiver ocorrendo
processos criativos e de produção de conhecimento por meio da construção concreta, com auxílio do conhecimento
formal, teremos aí a proposta Maker. Logo, as ideias deste filósofo se aproximam deste movimento, nos levando a
compreender isso pode ser benéfico para a educação na atualidade. Fazendo um paralelo com o relatório da UNESCO,
de Jaques Delors, que fundamenta a educação do século 21 através de quatro pilares, no qual o ensino, essencialmente
tem se debruçado no pilar aprender a conhecer, esquecendo-se em grande parte do aprender a fazer. Logo,
compreende-se que o movimento maker, que possui o aprender a fazer intrínsecos à sua origem, estará indo à favor
muito mais da proposta ampla do DIY se não limitar-se apenas aos FabLabs, e certamente pode ser utilizado como
proposta educacional que auxilia a aprendizagem dos alunos, mesmo em escolas precárias, pois sabe-se que tecnologia
esta relacionando ao uso de técnicas e processos e por isso pode ser aplicável em qualquer situação em que alunos e
professores se engajem na construção de algo, aplicando na prática as teorias dadas em sala de aula.
3889998 - UM ESTUDO SOBRE OS ATRAVESSAMENTOS NAS RELAÇÕES SOCIAIS DE JOVENS SURDOS
Letícia Apoliana Ferreira Barbosa (UFT), José Fernando Patiño Torres (UFT),
Jayana Milhomem de Souza (UFT)
Com intuito de construir e consolidar conhecimento acerca da juventude diante dos desafios da surdez este trabalho
objetivou compreender os modos de vida e o desenvolvimento das relações sociais de jovens Surdos moradores de uma
cidade da região central do Tocantins, buscou-se identificar a importância das características do universo cultural e
linguístico como fator de construção da identidade entendendo os desafios cotidianos, que se referem as suas relações
familiares, culturais e educacionais, posto que estas congruem para configurar a subjetividade dos Surdos. Sendo a
surdez atravessada pelas questões da língua, uma vez que é por meio dela que mediamos nossa relação com o mundo
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assumindo condição de Seres Humanos ao contrário dos ouvintes que utilizam a audição para se comunicarem, os
surdos vivem em um mundo completamente visual-gestual e seu cognitivo se desenvolve de modo totalmente visual.
Como método de investigação aproximou-se da Epistemologia Qualitativa a partir da Teoria da Subjetividade de
González Rey (1949-2019). A amostra se constituiu de dois jovens sendo um deles com surdez congênita (nasceu surdo)
ambos com surdez pré-línguistica, como estratégia investigativa e instrumento de coleta de dado utilizou-se Dinâmicas
Conversacionais e entrevistas semi-estruturadas. A partir dos dados notamos que os modos de conceber a surdez, pelos
próprios Surdos e sua interação com os ouvintes, estão atrelados à suas experiências subjetivas individuais e sociais
sendo que, estas variam conforme diferentes iniciativas educacionais, familiares e até mesmo religiosos as quais estes
foram submetidos. Portanto, a psicologia como ciências fundamentada nos Direitos Humanos deve demandar uma
maior atenção as questões da surdez visto que, o Surdo está em situação de vulnerabilidade social, subjetiva e
intelectual por conta de constituírem-se em sujeitos culturalmente distintos em função da língua.

6464947 - PSICOLOGIA NA ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO PROJETO ECOAR
Laís de Castro (PUC-CAMPINAS), Soraya Sousa Gomes Teles da Silva (PUC-CAMPINAS),
Raquel Souza Lobo Guzzo (PUC-CAMPINAS)
Essa proposta apresenta uma experiência em escola municipal, no estágio curricular supervisionado em psicologia
escolar educacional, por meio do projeto de extensão ECOAR (Espaço de Convivência, Ação e Reflexão) cujo objetivo é
a construção de um plano preventivo aos riscos no desenvolvimento das crianças e adolescentes, diante do bullying. A
intervenção foi realizada com o 7º ano, por solicitação dos estudantes, e com os 6º anos por solicitação da gestão,
totalizando 110 estudantes. Utilizamos uma técnica de mapeamento com os estudantes, como também conversas com
professores, identificando queixas de apelidos, agressões físicas e a dificuldade de convivência. As intervenções da
Psicologia tiveram por objetivo possibilitar aos estudantes um espaço para expressarem pensamentos, sentimentos e
ações diante dos eventos de violência que vivenciam. O primeiro encontro buscou entender como os estudantes se
reconhecem diante do bullying, sobre suas vivências e papéis. Os resultados apresentaram que 66.2% dos estudantes
já sofreram ou ainda sofrem bullying, 50,5% já presenciou uma situação de constrangimento racial, de gênero,
relacionado a estética e apelidos naquele coletivo. Os que reconheceram já ter agredido ou humilhado outro estudante,
representou 17.4%. Na ação em pedir ajuda, 64.3% dos estudantes informaram que conversaram com professores e
familiares. Sobre oportunidade de orientação e diálogo sobre o tema na escola, 56.9% informaram nunca ter participado
e quando perguntado sobre acabar com o bullying na escola, 59,6% acreditam ser possível. Após esse levantamento, foi
construído coletivamente o segundo encontro como espaço de diálogos sobre as violências identificadas pelos
estudantes e reflexões de fortalecimento e superação destas situações. Os estudantes foram organizados em grupos e
entregue papéis para contorno de silhuetas e post-it colorido para registros das violências vivenciadas ou presenciadas
e a apresentação pelos grupos. No terceiro encontro foi construído um diagrama de combinados para enfrentarem as
situações representadas no encontro anterior e como gostariam de se comprometer para o respeito e convivência
coletiva. Assim, entendemos que quando o processo de desenvolvimento humano é influenciado por elementos de
desigualdade e subjugação, a violência se constitui como forma de relação entre os indivíduos, ao passo em que passa
a operar nos processos de socialização. Para o campo da Psicologia, que se dedica aos processos de desenvolvimento
nos contextos educativos, essa é uma questão fundamental, que deve ser foco de análise e intervenções adequadas, de
modo a garantir a proteção e os direitos de crianças e adolescentes a um desenvolvimento pleno e saudável.
7181655 - CRIATIVIDADE, CULTURA E EDUCAÇÃO: A COCONSTRUÇÃO DO SUJEITO E DE SUAS POTENCIALIDADES
CRIATIVAS
Mônica Souza Neves-Pereira (UnB)
A psicologia semiótico-cultural configura um modelo teórico em pleno amadurecimento. Desde seu surgimento, há mais
de quatro décadas, suas ideias e proposições teóricas vêm conquistando um grande número de pesquisadores na área
do desenvolvimento humano. A maturidade alcançada por este modelo permitiu que novos ramos teóricos começassem
a surgir desta árvore vigorosa e nutritiva em que se transformou. Em seu desenvolvimento, esta abordagem vem
agregando temas ao seu corpo teórico, como: as artes e a dimensão estética, a criatividade e a imaginação, estudos
sobre a memória como função mediada, os processos de constituição do self, a dimensão da religiosidade, o
desenvolvimento de valores, a experiência humana em comunidades indígenas, a relevância da alteridade nos
processos de desenvolvimento humano e, como não poderia faltar, a dimensão educacional e as práticas educativas
como settings e, concomitantemente, fonte de desenvolvimento humano. A natureza interdisciplinar da psicologia
semiótico-cultural traz, em seu bojo, um forte apelo para o diálogo com diversas disciplinas, dentre elas a educação.
Para além do diálogo, é desafiador pensar em uma psicologia cultural que ouse teorizar sobre as práticas pedagógicas
contribuindo, de forma original e criativa, para a construção de novos campos de conhecimento na interface psicologia
e educação. A escola é lócus privilegiado de desenvolvimento humano. Neste espaço, as crianças constroem visões de
si, do outro e do mundo e, compreender estes processos, neste setting específico, é da maior importância para a
psicologia cultural. Os processos de subjetivação e historicidade do ser humano são construídos, especialmente, em
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contextos escolares. Se consideramos que, em sociedades industrializadas, as crianças permanecem muito mais tempo
em contato com professores e colegas do que com as próprias família, não podemos menosprezar as práticas sociais
vivenciadas na escola como recursos objetivos e subjetivos que construirão os processos semióticos que transitarão a
criança para o mundo da cultura. Os processos criativos humanos também emergem do encontro sujeito e cultura,
mediados por múltiplos canais semióticos e internalizados/externalizados por agentes de atos criativos em diferentes
níveis e alcance. A compreensão dos processos de desenvolvimento da criatividade implica em uma análise que abarque
toda a complexidade envolvida no tornar-se um sujeito de cultura, desenvolvendo ações criativas que, em maior ou
menor medida, podem impactar esta mesma cultura. Como um processo semiótico, dialógico, recursivo e autoreflexivo,
o ato criativo modifica suas origens, ressignificando o sujeito “en-culturado” e os múltiplos contextos que ele habita,
onde incluímos a escola. Neste trabalho, pretende-se discutir esta dinâmica constitutiva da subjetividade e da
historicidade do sujeito a partir de sua imersão em contextos educacionais que vão fomentar, também, o surgimento
de suas potencialidades criativas. Criatividade, cultura e educação representam dimensões humanas que se esbarram
e se intermisturam nas trajetórias desenvolvimentais, dando origem a seres criativos únicos, em todos os sentidos.
Compreender a dinâmica destes processos representa um desafio a ser enfrentado pela psicologia cultural.

COMUNICAÇÃO ORAL 69 – FAMÍLIA

2391295 - A DINÂMICA FAMILIAR NO CONTEXTO DOS CUIDADOS PALIATIVOS
Mariana Gonçalves Rossi (UFSM), Amanda Valério Espíndola (Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra),
Fernanda Nardino (UFSM), Helena Favarini Kuhn (UFSM), Mikaela Aline Bade München (UFSM),
Alberto Manuel Quintana (UFSM)
Em consequência do avanço dos recursos técnico-científicos no campo da saúde, aumentou-se também o número de
pessoas acometidas por doenças crônicas, as quais necessitam de cuidados paliativos e cuja enfermidade e condição de
fim de vida também afetam seu núcleo familiar. Durante esse processo, a dinâmica familiar é frequentemente abalada,
acarretando mudanças de papéis para os quais os familiares do enfermo podem não estar preparados. Embora haja
uma equipe multiprofissional no cuidado do enfermo, atentar somente para o paciente não é suficiente, pois os
familiares também são suscetíveis a sofrimentos físicos, psicossociais e espirituais, justificando a necessidade de
contemplar esses aspectos, e de que os familiares também sejam alvo de intervenção. Assim, o presente estudo propõese a compreender os significados atribuídos às relações familiares, no contexto em que se deparam com a finitude da
vida. Para tal, realizou-se uma investigação clínico-qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, cujo instrumento de
coleta de dados consistiu-se em entrevistas semidirigidas. Os participantes foram seis familiares e cinco pacientes que
estavam sob cuidados paliativos exclusivos, e em acompanhamento pela equipe de Serviço de Atenção Domiciliar de
um hospital no Rio Grande do Sul. Foram seguidos os princípios éticos regidos pela Resolução 510/2016 e a pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da universidade a qual está vinculado, através do CAAE
63065216.9.0000.5346. A análise dos dados foi realizada a partir da análise de conteúdo. Com isso, os resultados
indicaram que ocorre uma reestruturação da hierarquia familiar em situações de fim de vida, visto que, devido às
atribuições referentes ao cuidado, os familiares cuidadores encontram-se em relações de dominância frente aos demais
membros da família. Dessa maneira, evidencia-se que, para esses familiares, a posição relativa ao cuidado consiste em
uma marca identitária, que lhes concebe uma função social. Referente a essa posição de poder, o enfermo, muitas
vezes, encontra-se destituído de autonomia, o que contribui para sua infantilização e para a construção de pactos de
silêncio diante da finitude. Conclui-se que o advento de uma doença que necessite de cuidados paliativos influencia na
dinâmica familiar de maneira a poder inverter os papéis desse núcleo, e ainda a levar a reflexões acerca da finitude
causando sofrimento aos presentes nesse contexto. Nesse viés, percebe-se a importância de direcionar um olhar não
só para o sofrimento do enfermo como para o de seus familiares, aumentando a qualidade dessas relações no fim de
vida.
9263691 - RELAÇÕES FAMILIARES DIANTE DO PROGNÓSTICO DE FIM DE VIDA
Fernanda Nardino (UFSM), Amanda Valério Espíndola (Prefeitura Municipal de São Martinho da Serra),
Mariana Gonçalves Rossi (UFSM), Mikaela Aline Bade München (UFSM), Carolina Schmitt Colomé (UFSM),
Helena Favarini Kuhn (UFSM), Alberto Manuel Quintana (UFSM)
Os cuidados de fim de vida podem ser definidos, de maneira geral, como ações assistenciais dirigidas aos indivíduos
cujo prognóstico aponta para os últimos seis meses de vida. Nesse contexto, englobando os cuidados de fim de vida,
destaca-se a assistência paliativa, que visa proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes com doenças
potencialmente ameaçadoras à continuidade da vida e suas famílias. Desse modo, o presente estudo objetivou
compreender de que forma o prognóstico de fim de vida repercute nas relações familiares. Trata-se do recorte de uma
investigação proveniente de uma dissertação de mestrado intitulada "Significações atribuídas ao exercício do cuidado
em fim de vida", na qual se utilizou o método clínico-qualitativo. A pesquisa seguiu todos os princípios éticos presentes
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na Resolução 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde e foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSM com
número do CAAE 63065216.9.0000.5346. Os participantes foram cinco pacientes em fim de vida e seis familiares que
estavam recebendo cuidados paliativos exclusivos por meio de um Serviço de Atenção Domiciliar de um Hospital
Universitário do interior do Rio Grande do Sul. A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semidirigidas. Para
análise dos dados, empregou-se a análise de conteúdo, formando-se categorias temáticas. Neste trabalho, optou-se por
abordar a categoria: “Reações à terminalidade: das conspirações de silêncio às despedidas honestas”. Assim, contatouse que regularmente as informações acerca do prognóstico restringem-se à equipe de saúde e aos familiares, que
empregam a evitação do sofrimento dos doentes como justificativa para tal. Dessa forma, observa-se o surgimento de
pactos de silêncio, os quais se tornam empecilhos para a manutenção das relações e da autonomia dos doentes,
acarretando em isolamento, medo, confusão, ansiedade e ainda mais sofrimento àqueles que dele participam. Por outro
lado, foi possível verificar a importância da escolha pela comunicação honesta, capaz de proporcionar dignidade,
tomada de decisão e autonomia, a partir de despedidas, da resolução de pendências e da expressão de desejos e
sentimentos. Compreende-se que o fim de vida é um momento delicado para todos os envolvidos, que se deparam com
suas vulnerabilidades e ficam suscetíveis a diversos tipos de sofrimento. Logo, para o fortalecimento e melhoria das
relações familiares nesse período, destaca-se a importância da comunicação honesta, a qual é fundamental para a
execução de ações paliativas, por romper com os pactos de silêncio, proporcionando autonomia e dignidade aos
doentes e familiares.
897217 - ESTUDO DE CASO: O FILHO SUBSTITUTO.
Mariana Francisco da Silva Mauda (UNIVALI), Marineide vieira Dos Santos (UNIVALI),
Marcia Aparecida Miranda de Oliveira (UNIVALI)
A morte de um ente querido demanda o processo de luto, que exige trabalho psíquico de grande intensidade, capaz de
produzir respostas emocionais, psicológicas e comportamentais. O processo de luto produz o preenchimento saudável
do vazio promovido pela perda. Já o luto patológico se da no contexto de negação da dor e da angústia, que
impossibilitam as ressignificações e representações necessárias, provocando adoecimento de indivíduos e famílias. A
perda de um filho tende a ser mais traumática, sendo considerada como inversão do ciclo natural da vida, o que poderá
potencializar as dificuldades do luto de forma relativamente saudável. Ao novo filho gerado, eventualmente se exige
postura comum àquele que fora perdido, gerando sentimentos de rejeição e senso de identidade difusa, resultando em
agressividade. A intervenção teve como objetivo investigar a relação possível entre a negação do luto de uma mãe ao
perder seu primeiro filho, aos 12 meses, e o comportamento de agressividade apresentado pelo segundo filho, o qual
foi gerado um mês após a perda do primogênito. O atendimento terapêutico teve base na perspectiva Familiar
Sistêmica, com atendimentos semanais de aproximadamente 50 minutos de duração. Em termos de resultados a mãe
demonstrou dificuldades em diferenciar situações vividas junto a cada um dos filhos. Tendo afirmado não compreender
como agir frente às demandas de desenvolvimento do segundo filho, que conta atualmente com dois anos, uma vez
que o primeiro veio a falecer ainda com um ano de idade. Comumente foram apresentadas dúvidas quanto a
características apresentadas pela criança, se estas poderiam ter cunho patológico. Em atendimento com ambos,
percebeu-se o excesso de proteção e vigilância atribuídos à criança, a qual demonstrando irritação, busca distância da
mãe a fim de conseguir seu próprio espaço. A aplicação da técnica da linha da vida possibilitou a reflexão da mãe quanto
as suas crenças negativas atribuídas após o luto, e que a levam a investigar disfunções no filho, podendo associar a culpa
que sente pela morte do primogênito, e que geram em si condutas que reverberam no seu próprio sofrimento e na
agressividade apresentada pela criança. O contexto de estudo demonstra a necessidade de atuação da Psicologia junto
a mães enlutadas, uma vez que o fenômeno estudado tende a gerar um ciclo de sofrimento que afeta a família como
um todo. No contexto do luto faz-se necessário ressignificar os acontecimentos, alcançando a evolução e percepção da
realidade a sua volta.
8995214 - “TUDO RECAI SOBRE MIM!” - RELATOS DE MÃES SOZINHAS.
Jacira da Silva Barbosa (UFBA), Sônia Maria Rocha Sampaio (UFBA)
A família é uma instituição em permanente interação com as sociedades das quais é parte e espelha as mudanças que
ocorrem tanto do ponto de vista econômico, cultural, político, ideológico, como também relacional e simbólico. Esse
contexto de profundas e aceleradas modificações tem produzido transformações na natureza, na função, na concepção
e na composição do sistema familiar. Disso resulta a coexistência de diferentes configurações e, nesse cenário, as
famílias monoparentais, em particular as matrifocais, são uma eloquente constatação da diversidade familiar aludida,
uma vez que representam uma tendência que extrapola fronteiras sociais e geográficas. Separações e divórcios são as
vias de acesso à matrifocalidade mais expressivas. Este estudo é parte de uma pesquisa de mestrado que investigou a
realidade de famílias de mães sozinhas com filhos pequenos, para conhecer as condições de vida destas mulheres, bem
como suas estratégias de sobrevivência para manutenção de suas famílias em seu processo de desenvolvimento ao
longo do ciclo vital. Trata-se de um estudo qualitativo que entrevistou cinco famílias matrifocais pobres, com crianças
entre 3 e 11 anos, cujas mães buscaram atendimento especializado para seus filhos numa instituição que presta serviços
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psicoterapêuticos. O referencial teórico adotado foi a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano de Urie
Bronfenbrenner, com análise dos sistemas sobrepostos: microssistema, mesossistema, exossistema e macrossistema.
Os resultados apontaram o impacto que a situação de pobreza, a fragilidade e/ou ausência do vínculo mantido com o
pai das crianças, e a escassez de políticas públicas, direcionadas para a infância e para a família, exercem sobre a
dinâmica familiar e comprometem o atendimento das necessidades e do cuidado da prole. Os desafios e os processos
de rupturas e de continuidades permeiam esta realidade familiar que está apoiada na relação mãe-filhos, com a mulher
assumindo a pesada responsabilidade de criar sozinha as crianças, com poucos recursos, ao mesmo tempo em que tenta
manter o exercício das demais funções, numa sobrecarga de atividades que pode provocar angústia e transtornos no
relacionamento familiar. O estudo ainda evidencia a importância de uma maior inserção da psicologia na pesquisa e na
atuação junto às famílias, especialmente aquelas que se estruturam em torno de mulheres sozinhas expostas a distintas
situações de vulnerabilidade e que resultam em um contexto peculiar de desenvolvimento social e psicológico
característico de muitas crianças contemporâneas.
9397647 - DINÂMICA RELACIONAL DAS REDES SOCIAIS SIGNIFICATIVAS DE GESTANTES DE ALTO RISCO.
Bruna Maffe (FAMILIARE)i, Marina Menezes (UFSC), Maria Aparecida Crepaldi (UFSC)
A gestação é um processo que envolve uma série de alterações físicas, hormonais, psicológicas e sociais no ciclo de vida
da mulher. Quando a gravidez possui indicativos de um possível desfecho negativo à saúde da gestante e/ou do bebê,
é considerada gestação de alto risco. Esta condição pode intensificar mobilizações emocionais diante do medo pela
saúde da gestante ou do filho. Nesse sentido, as redes sociais significativas representam importantes recursos que
podem potencializar e fortalecer o enfrentamento das situações desafiadoras vivenciadas pelas gestantes de alto risco.
A rede social significativa representa o conjunto de relações consideradas importantes na vida do indivíduo e que se
diferenciam dos demais contatos estabelecidos socialmente. O presente estudo objetivou compreender a dinâmica
relacional das redes sociais significativas de gestantes de alto risco. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, descritivaexploratória, realizada com 13 gestantes acompanhadas em um ambulatório de pré-natal de alto risco de um hospital
público. Foram utilizados um roteiro de entrevista semiestruturada e a elaboração de Mapas de Rede. Os dados foram
tratados através do software Atlas.ti e submetidos a análise de conteúdo. Os resultados elencaram cinco categorias:
Características estruturais das redes sociais significativas; Relações familiares; Relações de amizade; Relações com a
comunidade e Relações de trabalho e estudo. Evidenciou-se nas redes das gestantes, a maior concentração de
familiares, principalmente o parceiro e a mãe e a função de apoio emocional foi desempenhada por todos os membros
da família. Já a função de guia cognitivo e de conselhos foi mais frequente entre os familiares do sexo feminino. Nas
relações de amizade, as principais funções foram o apoio emocional, a ajuda material e de serviços e o guia cognitivo e
de conselhos. O momento do ciclo de vida individual influenciou movimentos de aproximação e afastamento dos
vínculos relacionais entre a gestante e seus amigos. Nas relações com a comunidade, os profissionais dos serviços de
saúde, especialmente o médico foram identificados na função de guia cognitivo e de conselhos. Nas relações de trabalho
e/ou estudo, oito membros foram citados e indicados com as funções de apoio emocional e ajuda de material. Concluise que uma rede diversificada, com membros desempenhando diferentes funções se apresentou como um recurso
importante de apoio em distintos espaços e momentos do processo gestacional. O recurso do Mapa de Rede permitiu
identificar a proximidade dos vínculos relacionais e suas funções, contribuindo para dar visibilidade à rede na vida das
gestantes de alto risco.
5143446 - HABILIDADES SOCIAIS PARENTAIS, INFANTIS E A COPARENTALIDADE: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.
Tatiane Medianeira BaccinAmbrós (UFSC), Maísa Hodecker (UFSC), Mauro Luís Viera (UFSC)
A família é uma unidade básica da sociedade em que vivemos, as transformações sociais ocorridas nas últimas décadas
contribuíram para os novos modelos de família existentes atualmente, sendo a mesma um dos contextos primordiais
de desenvolvimento. Quando falamos de relação parental, pensamos em dois adultos responsáveis geralmente os pais
cuidando e educando uma criança, é importante que haja um equilíbrio entre essa relação parental. Neste sentido, a
coparentalidade, ou o modo como esses dois ou mais adultos compartilham essas atribuições vai implica num interjogo
de papéis que se relacionam com o cuidado global da criança, envolvendo responsabilidade conjunta dos pais pelo bemestar da criança. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão integrativa e responder a seguinte pergunta de
pesquisa: “Qual a relação entre as habilidades sociais dos pais, coparentalidade e habilidades sociais das crianças em
famílias biparentais e famílias recasadas que compartilhem os cuidados com a criança?” No total, foram encontrados
317 resultados à partir dos descritores supracitados (Periódicos Capes= 278; SciELO=5; LILACS=34). Tratando-se dos
Periódicos Capes, 117 foram excluídos por não serem revisados por pares; dois foram excluídos devido à duplicação;
oito excluídos por serem temáticas relacionadas ao esporte; 17 focavam em bebês e adolescentes; seis artigos focavam
na mãe em detrimento da função paterna; 79 foram excluídos por não estar relacionado à coparentalidade dos pais e
habilidades sociais dos filhos; e 41 excluídos por tratar exclusivamente de doenças, patologias e problemas de saúde
dos filhos. No total, 12 artigos foram congruentes com os critérios de inclusão pré-estabelecidos. Através da exposição
dos resultados, fica evidente a importância da relação coparental e o desenvolvimento das habilidades sociais para o
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desenvolvimento integral da criança. A maioria dos artigos trouxe as habilidades sociais dos pais relacionadas ao
repertório comportamental dos filhos. Pais socialmente habilidosos normalmente conseguem transmitir aos filhos tais
habilidades, e, consequentemente, ensinam como se comunicar, expressar gratidão, cordialidades, empatia, controlar
impulsos agressivos, dentre outros. Através da leitura sistemática 12 artigos achados foi possível identificar as temáticas
mais discutidas: 1) importância da relação coparental e seu impacto no desenvolvimento das habilidades sociais dos
filhos; 2) práticas parentais positivas e negativas; 3) problemas comportamentais resultantes de enredos familiares
adversos; e 4) comportamentos sociais voltados à aprendizagem. Quanto melhor a qualidade da relação, melhores
serão as habilidades sociais aprendidas pelas crianças. Pais socialmente habilidosos tendem a passar seu conhecimento,
seja por intermédio de comportamentos, comunicação e atitudes.

COMUNICAÇÃO ORAL 70 – DESENVOLVIMENTO HUMANO
1329618 - REVISÃO SISTEMÁTICA REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE FOCOS DE ESTRESSE PARENTAL EM CUIDADORES DE
CRIANÇAS COM SÍNDROME DE DOWN
Priscilla Bellard Mendes De Souza (UFPA), Danielle Souza da Paixão Rocha (UFPA)
Cuidados a uma criança com Síndrome de Down (SD) requer uma readaptação familiar, demandando esforços em
relação aos cuidados diários ou às rotinas terapêuticas e escolares. Objetivou-se compreender os focos de estresse
parental em cuidadores principais de crianças com SD. Trata-se de uma revisão de literatura de abordagem qualitativa,
que utilizou como referencial teórico pesquisas empíricas publicadas a partir de 2010, encontradas nos portais Google
Acadêmico, Scielo e Psicologia. PT, e nos periódicos: Interação em Psicologia, CEPE UEG e Ata CIAIQ 2016. Inicialmente,
foram identificadas 23 pesquisas, utilizando-se os descritores Síndrome de Down, estresse e cuidadores. Após filtragem,
cinco passaram para revisão final. O resultado evidencia que o estresse parental esteve relacionado a três fatores
principais - à deficiência, ao desenvolvimento da criança e ao papel do cuidador. Os principais focos de estresse foram
o impacto do diagnóstico; medo da discriminação e preconceito; falta de autonomia da criança; sobrecarga emocional
do cuidador; preocupação com a sexualidade; baixa escolaridade paterna; mães que não podem trabalhar; e crianças
mais velhas. As mães apresentaram os níveis mais elevados de estresse. A divisão familiar equilibrada em relação aos
cuidados com a criança com SD, além de um acompanhamento psicológico familiar, são alternativas para reduzir os
níveis de estresse e garantir saúde física e mental aos cuidadores. Conclui-se que os focos de estresse parental são
diversos e causam abalo emocional, dificuldades de aceitação e adaptação familiar.
2578662 - TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE (TDAH): UMA ANÁLISE SOBRE A ORIENTAÇÃO E
INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE FAMILIARS
Nathalia Lopes Mariano (UEL), Valéria Queiroz Furtado (UEL)
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) é compreendido como um transtorno neurobiológico de
ordem genética com etiologia multifatorial incluindo fatores ambientais. Atualmente existe um grande número de
publicações dedicadas em descrever os aspectos que permeiam o transtorno. Contudo, ainda que a literatura seja rica
em estudos sobre essa temática, pouco se sabe sobre como se apresenta aos familiares. Diante disso, o objetivo da
pesquisa foi realizar uma revisão sistemática da literatura dos últimos cinco anos, identificando trabalhos que
abordassem a orientação e intervenção da psicologia junto aos familiares de crianças diagnosticadas com TDAH no
Brasil. Trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, cujas bases de dados utilizadas para o levantamento bibliográfico
foram: Scielo, Pepsic, Portal de periódicos capes e Catálogos de teses e dissertações capes. Os trabalhos elegidos foram
os publicados entre os anos de 2013 a 2018, no qual apresentaram as palavras-chave TDAH, pais ou família em seu título
e cujo resumo abordava a palavras intervenções e psicologia. Com a leitura dos resumos, foram selecionados 4 artigos,
sendo 3 do Portal de Periódicos da CAPES e 1 da base de dados PEPSIC. De modo geral, os resultados obtidos nos
programas interventivos foram positivos, evidenciaram que a família e a escola precisam trabalhar em parceria para um
bom desenvolvimento da criança com TDAH. Entretanto, os dados apresentados em cada artigo demonstraram a falta
de informação das mães e professores a respeito do transtorno. Fora isso revelaram que a falta de habilidades sociais
educativas da criança com TDA/H como: autocontrole da agressividade, manifestação de sentimentos positivos, geram
problemas de conduta nas mães, interferindo diretamente no contexto familiar. Neste sentido, por meio da análise das
produções científicas, é possível ressaltar a importância da intervenção psicológica assim como a carência de pesquisas
que visem identificar os fatores que implicam no contexto familiar e no desenvolvimento das crianças com TDA/H,
promovendo assim iniciativas que busquem engendrar a construção de um sistema de conhecimento, que resulte em
melhorias na atuação junto às crianças diagnosticadas com TDA/H.
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4554647 - AS MÚLTIPLAS FACES DAS ALTAS HABILIDADES OU SUPERDOTAÇÃO: A QUESTÃO DA DUPLA
EXCEPCIONALIDADE
Karina Inês Paludo (Consult)
As altas habilidades ou superdotação referem-se à capacidade de o sujeito apresentar um potencial/desempenho acima
do que se espera para a sua faixa etária. Embora se trate de um perfil heterogêneo, as pessoas superdotadas
caracterizam-se, de modo geral, por uma aguçada criatividade, senso crítico desenvolvido, vocabulário extenso,
capacidade de argumentação, rapidez de raciocínio, dentre outros. São muitos os mitos em torno do perfil do sujeito
superdotado, como a ideia de que ele terá êxito em todas as tarefas que empreender ou ainda que não apresentará
dificuldades. Contrário a isso, tem-se os casos de dupla excepcionalidade. Isto é, a condição humana em que a pessoa
demonstra uma habilidade superior em alguma área do conhecimento e, paralelamente, deficiência, considerada
antagônica às capacidades superiores evidenciadas. Porquanto seja compreensível e aceitável o fato de um mesmo
sujeito manifestar alto desempenho associado a dificuldades, ainda é possível notar estranhamento quando da
manifestação dessa condição. Dito isso, o presente trabalho objetiva discutir a condição de dupla excepcionalidade e,
deste modo, trazer à luz o debate acerca das necessidades do sujeito superdotado. Para tanto, parte-se da pesquisa
bibliográfica como sustentação da discussão. Observa-se a tendência em se considerar os aspectos relacionados ao
baixo desempenho, em detrimento da valorização do potencial do sujeito. Constata-se também a baixa incidência em
ações para identificar e promover as habilidades acima da média. Os sujeitos continuam, ao que tudo indica, sendo
classificados e assistidos substancialmente a partir da perspectiva dos atrasos desenvolvimentais. Por fim, destaca-se a
necessidade de se pensar nos serviços ofertados aos sujeitos com dupla excepcionalidade, em especial às necessidades
do superdotado, no intuito de lhes propiciar um desenvolvimento saudável.
7459254 - A FORMAÇÃO DO ATOR E A HABILIDADE DE LEITURA DO MUNDO SOCIAL: RELAÇÕES ENTRE ATUAÇÃO
CÊNICA, TEORIA DA MENTE E EMPATIA
Nathan de Oliveira Ribas Martins (UNIFESP), Sara Del Prete Panciera (UNIFESP)
Teoria da mente (ToM) é um termo que se refere à habilidade de inferir estados mentais a si e aos outros. Sendo aspecto
fundamental da sociocognição, a ToM tem papel central no estudo do desenvolvimento da compreensão do mundo
social. Recentemente pesquisas têm se voltado para a população de adultos típicos, buscando compreender de que
forma diferentes trajetórias de vida estariam relacionadas à compreensão do mundo social. Estudos sobre a formação
do ator e sobre a prática de atuação, particularmente, têm indicado uma correlação importante entre esse tipo de
trajetória e uma boa leitura do mundo social. A atuação é uma complexa atividade humana que se baseia em simular
intenções, desejos, emoções e comportamentos para dar vida a um personagem. Este estudo teórico teve como
objetivo a revisão e a análise de produções científicas que tematizaram a sociocognição, particularmente teoria da
mente e empatia, e a trajetória de atuação e de formação do ator. Para a realização deste estudo foram analisadas
pesquisas que tratam explicitamente de ToM e empatia em contextos de formação cênica, realizadas com crianças,
adolescentes e adultos típicos. Verificou-se que toda a produção científica nesta temática ainda é realizada fora do
Brasil. Os estudos realizados com crianças têm ainda resultados contraditórios. Pesquisas com adolescentes têm
indicado uma correlação positiva entre a trajetória de formação e experiência em atuação e a compreensão do mundo
social. Na população adulta, o tipo de resultado encontrado com adolescentes parece se manter, porém poucos estudos
realizados com atores exploraram a sociocognição nesse momento do desenvolvimento. Nota-se, entretanto, que o
bom desempenho nas tarefas de teoria da mente não é acompanhado por um bom desempenho em instrumentos de
empatia. Investigações que explorem a compreensão do mundo social e a trajetória de formação cênica podem
contribuir para que se avance no conhecimento sobre as relações entre diferentes trajetórias da vida adulta e o
desenvolvimento sociocognitivo.
8584559 - RELAÇÕES ENTRE A EXPOSIÇÃO AO ESTRESSE EMOCIONAL PRECOCE E O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
PREJUDICADO
Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Dawid Da Silva Vargas (FISMA),
Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA),
Matheus Frigo de Mello (FISMA), Guilherme Corrêa (FISMA)
Experiências no começo da vida exercem importante influência em padrões cognitivos e de comportamentos
apresentados na vida adulta. Na infância e adolescência ocorrem alterações na atividade de várias regiões do cérebro
como parte do processo de maturação. Dessa forma, eventos estressantes vivenciados precocemente são fatores de
grande influência para o desenvolvimento cerebral. Esta pesquisa procura traçar as relações entre a exposição ao
estresse emocional precoce com o desenvolvimento cognitivo para buscar esclarecimento sobre a associação desse
fator à déficits desenvolvimentais. Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa da literatura, sendo realizada através
da busca nas bases SciELO e LILACS. Os descritores utilizados foram estresse emocional precoce e desenvolvimento. Os
artigos relevantes para o trabalho foram os que apresentaram o EEP relacionado ao desenvolvimento cognitivo
prejudicado. Foram encontrados 98 itens na busca, sendo que após a análise, restaram 5 estudos realmente
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significativos para a presente pesquisa. Um grande número de crianças e adolescentes é submetido a situações
psicológicas e emocionais adversas no Brasil e no mundo. Em países em desenvolvimento, estima-se que mais de 200
milhões de crianças abaixo de 5 anos de idade não desenvolvem seus reais potenciais de crescimento pela condição de
pobreza, dificuldades de saúde e falta de estimulação adequada. O impacto do EEP no desenvolvimento pode variar de
acordo com o tipo e a intensidade de vivência, podendo atingir diferentes áreas do funcionamento. Está envolvido em
pelo menos um aspecto do desenvolvimento cognitivo prejudicado, estando entre eles o funcionamento cognitivo em
geral, inteligência, atenção, funcionamento sensório-motor e linguagem. Em adultos que sofreram com estresse
emocional precoce, foi observado subdesenvolvimento do hipocampo, o que pode estar relacionado a problemas de
memória. Também foi encontrado tamanho reduzido do córtex cingulado anterior em adultos expostos a mais de uma
situação de EEP, tais como abusos e conflitos familiares. Visto que estudos apontam as consequências da EEP para o
desenvolvimento neurocognitivo, faz-se necessário ações no que concerne a promoção de saúde, acolhimento e
políticas públicas que possam proporcionar aos sujeitos um amparo mais universal às suas demandas básicas,
garantindo assim uma redução dos danos à vida do indivíduo. Verificou-se que umas das limitações do presente trabalho
é o pequeno número de publicações sobre o tema em questão, com poucas pesquisas focadas no estresse emocional
precoce, evidenciando assim, a necessidade de mais estudos acerca do tema.
4444639 - A CAPACIDADE DE MENTALIZAÇÃO DE EDUCADORAS DE BERÇÁRIOS
Karina Recktenvald (Consultório), Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS)
Capacidade de mentalização refere-se à possibilidade de o indivíduo interpretar os próprios comportamentos e os dos
outros em termos de estados mentais como sentimentos, pensamentos, crenças e desejos. Em uma de suas dimensões,
há uma polaridade denominada de explícita e outra intitulada de implícita. A primeira requer atenção, intenção e
reflexão. Já a implícita, geralmente, é de rápido processamento, e não demanda tanta atenção e reflexão. A capacidade
de mentalização é considerada primordial para as relações humanas e o funcionamento social. Por ser um dos
elementos que sustentam o cuidado sensível, é mister investigá-la nos educadores. Esta pesquisa objetivou avaliar a
capacidade de mentalização explícita e implícita de educadores de berçário que atuam com bebês, entre quatro a
dezoito meses de idade, em creches. O Estudo de Casos Múltiplos foi o método utilizado. Participaram quatro
educadoras de berçário – uma delas atuava em uma instituição privada e as demais na rede municipal. As creches
localizavam-se em Porto Alegre e na Região Metropolitana. Empregaram-se os instrumentos: Ficha de Dados
Sociodemográficos e Profissionais, Entrevista de História de Vida, filmagem das observações e diário de campo. A
entrevista foi analisada a partir do Checklist for the clinical assessment of mentalizing para avaliar a polaridade explícita
da mentalização, que pode variar de pobre a muito alta. Para avaliar a capacidade de mentalização implícita, analisaramse as filmagens das observações, e buscaram-se os indicadores: respostas das educadoras frente às ações dos bebês e
referências a estados mentais em seu discurso. Os resultados indicaram que a capacidade de mentalização explícita das
educadoras variou de boa a muito alta. Destaca-se o contexto em relação aos pensamentos e sentimentos de outras
pessoas no qual todas as participantes alcançaram a classificação muito alta. Com relação à implícita, duas profissionais
sobressaíram-se no indicador respostas das educadoras frente às ações dos bebês: mostraram-se mais respeitosas, visto
que consideraram as ações deles durante a interação. Quanto às referências a estados mentais no discurso, constatouse não haver discrepâncias expressivas quanto à variedade de menções a eles entre as participantes, mas quanto à
frequência sim. Ao integrar os resultados de ambas polaridades da capacidade de mentalização, em dois casos,
identificou-se uma congruência e, nos demais, uma discrepância parcial. Destaca-se a necessidade de conduzir novos
estudos para ampliar o conhecimento, construir e validar instrumentos adaptados à realidade brasileira, e planejar
intervenções que almejem desenvolver a capacidade de mentalização e, assim, qualificar o atendimento oferecido nas
creches.

COMUNICAÇÃO ORAL 71 – CONTEXTOS, INFÂNCIA

1911570 - ALIMENTAÇÃO COMO ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DE CULTURA NOS PROCESSOS EDUCATIVOS A PARTIR
DAS RELAÇÕES TRIÁDICAS (ADULTO-OBJETO-CRIANÇA)
Francisco José Rengifo-Herrera (UnB)
Nos processos educativos, os momentos de alimentação são extremamente desvalorizados quanto aos seus significados
culturais e sociais, não passando de intervalos entre as ações pedagógicas. Esses momentos apresentam elementos –
utensílios utilizados para comer (talheres, pratos, copos) e o próprio alimento – com significados históricos e culturais,
rodeado de valores e crenças, importantes para o desenvolvimento da criança. A maneira como as crianças se apropriam
do uso simbólico dos utensílios e dos significados envolvidos no alimento, ocorrem por meio das relações triádicas, ou
seja, através da interação entre o adulto, o objeto e a criança. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo central
analisar a participação de cuidador-objeto-criança nos processos educacionais sobre alimentação, tendo em vista a
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importância dos horários de refeição como espaços de construção cultural e de identidade da criança. A relação
triangular permite o adulto mostrar à criança o uso convencional dos utensílios, bem como as formas de preparo do
alimento e os modos de comer, significando os momentos de alimentação. Porém, no contexto escolar, as refeições
costumam ser invisíveis como ambientes de trocas afetivas e de construção de cultura e identidade. A criança, por
muitas vezes, é silenciada pelo adulto durante a alimentação, sem a possibilidade de expressar sentimentos e
pensamentos com seus pares e com o próprio cuidador. A partir da revisão de literatura sobre o assunto, entende-se
que as relações triádicas são importantes para o desenvolvimento da criança. Ou seja, quando a criança compreende o
uso convencional dos utensílios e as formas de manipular o alimento, é quando ocorre a verdadeira aprendizagem
cultural. Todavia, é necessário que o espaço de alimentação seja devidamente valorizado como um ambiente de
partilha, para que a criança desenvolva também a autonomia, a criatividade e a imaginação. Os alimentos e os utensílios
utilizados na alimentação, devem ser ferramentas para o ensino-aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento da
criança.
5991870 - CONSIDERAÇÕES SOBRE UMA PERSPECTIVA CRÍTICA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NA FORMAÇÃO
INICIAL E ATUAÇÃO DE PSICÓLOGAS/OS NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
Clara Campelo de Albuquerque Soares (UnB), Soraya Souza de Andrade (UnB)
O sistema socioeducativo é a estratégia brasileira de atenção a adolescentes autores de infração à lei e conta com
psicólogas/os nas equipes multidisciplinares que a efetivam cotidianamente. Neste trabalho, são apresentadas algumas
considerações sobre desdobramentos de uma perspectiva crítica do desenvolvimento humano na formação inicial
dessas/es profissionais em sua atuação atual. Tal proposta resulta de uma experiência de iniciação científica vinculada
a um projeto de cooperação acadêmica, que tem como tema principal a atuação de psicólogas/os em políticas públicas,
sendo a socioeducação um dos eixos estudados. Para o projeto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com
nove psicólogos atuantes em equipes multidisciplinares e cargos de gestão na socioeducação do Distrito Federal. As
transcrições das gravações foram sistematizadas com o auxílio do software QDA Miner e submetidas a análise de
conteúdo temática. Neste trabalho, focaremos o tema da formação inicial a partir do conteúdo das três entrevistas em
que foram mencionados estudos em desenvolvimento humano como conteúdos abordados durante a graduação que
perpassam, de alguma forma, a atuação na socioeducação. Em uma entrevista, foi afirmado que a adolescência foi
apresentada durante a graduação como algo ideal, centrado no indivíduo, sem conexão com os aspectos sociais,
históricos e materiais que permeiam sua vida. Com isso, as contribuições desse conteúdo ao contexto da socioeducação
seriam demasiado tangentes e limitadas. Já as outras duas entrevistas guardam em comum o fato das participantes
explicitarem como uma formação inicial baseada em uma perspectiva crítica da psicologia ampliou seus horizontes de
compreensão sobre a adolescência, contribuindo para sua atuação de forma direta e decisiva. Ambas se formaram em
cursos que ofereceram oportunidades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à área social, perpassando estudos sobre
políticas públicas e grupos em situação de vulnerabilidade. Além disso, continuaram a formação de nível superior,
realizando pós-graduação stricto senso com ênfase em especificidades do cotidiano da socioeducação, abordadas pelo
viés do desenvolvimento humano. Entende-se que esses dados evidenciam como a formação intervém para que a
atuação de psicólogas/os tenha maior coerência e consistência face às necessidades do público que atendem.
Especialmente quando esse público guarda certa homogeneidade intencional em seu momento do desenvolvimento,
como é o caso dos jovens atendidos na socioeducação. Para melhor embasar essas e outras possíveis considerações,
está em curso um levantamento bibliográfico sobre teorias do desenvolvimento humano, formação em psicologia e
práticas em políticas públicas, na expectativa de produzir resultados que contribuam para o campo em questão.

5981484 - BIOFILIA E INFÂNCIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE OS EFEITOS DO CONTATO COM OS
AMBIENTES NATURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Cleide da Silva Basgal (UFOPA), Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA), Milany Santos de Carvalho (UFOPA)
As questões ambientais têm sido um tema debatido em todo o mundo, haja vista que a degradação ambiental é de
antemão um problema humano-ambiental. Nesse sentido, alguns ramos da Psicologia têm debruçado seus estudos em
compreender a afeição das crianças às configurações naturais, e os fatores associados aos ganhos e manutenção desse
senso biofílico. A biofilia está associada às proposições baseadas em fundamentos genéticos de que os seres humanos
tendem a prestar atenção e preocupar-se com a natureza, cujo contato e a relação com os elementos naturais
proporcionaria a obtenção de efeitos positivos e recompensas. Desse modo, o desenvolvimento no contexto, têm sido
o foco das investigações, tendo em vista que a ausência de contato com a natureza é tida como um fator para
desconexão e descaso humano com a proteção dos recursos naturais. Para tanto, este estudo objetivou averiguar a
produção científica acerca dos efeitos do contato com a natureza sobre o desenvolvimento infantil e ao senso biofílico.
Para isso, conduziu-se uma pesquisa no Portal de Periódicos da CAPES e no banco de dados da Web Of Science (WOS)
utilizando os termos de busca: “Connectedness to nature AND Children”, em inglês, português e espanhol; além dos
filtros “artigos”, “revisados por pares” e “de 2000 a 2019”. Na primeira análise foram encontrados 112 artigos, após a
leitura do conteúdo na íntegra, foram extraídos 22 artigos que tratavam diretamente da biofilia e o público infantil. Os
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resultados mostraram a predominância da produção na língua inglesa, nos países dos Estados Unidos e Inglaterra, com
um notável crescimento da produção entre o período de 2016 a 2018, com prevalência dos estudos foram nas áreas de
Education Educational Research e Psychology. Os achados da literatura mostram que o acesso aos ambientes naturais
têm efeito moderador do estresse infantil além de influenciar positivamente na capacidade de resiliência, no aumento
do bem-estar psicológico e do funcionamento cognitivo de crianças. Alguns estudos apontam que esta proximidade aos
elementos naturais promove o desenvolvimento de valores ambientais, acompanhado de uma empatia aos seres vivos,
senso de unidade e responsabilidade para com o meio ambiente, e em alguns casos a presença de comportamentos
pro-ambientais. Para tanto, o surgimento do senso biofílico está intimamente ligado aos elementos presentes no
contexto do infante, cujo os efeitos positivos irão influenciar no próprio desenvolvimento infantil.
5929210 - CRENÇAS DE PROFESSORES E PAIS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA DURANTE A PRÉ-ESCOLA.
Thaís de Oliveira Trindade (PUC-RIO), Luciana Fontes Pessôa (PUC-RIO)
Com base na teoria de U. Bronfenbrenner e na noção de nicho de desenvolvimento de C. Super e S. Harkness, as crenças
dos cuidadores devem ser entendidas a partir do contexto social. A partir dos pressupostos teóricos adotados, acreditase que as crenças construídas por membros de uma sociedade influenciam os cuidados das crianças e que tais crenças
podem ter diferentes impactos no desenvolvimento. O presente trabalho teve como objetivo analisar e comparar as
crenças de pais e de professores sobre o desenvolvimento da criança durante a pré-escola. Participaram deste estudo
15 professoras, dois pais e 14 mães com filhos matriculados da rede particular de ensino do Rio de Janeiro e; 16
professoras, um pai e 13 mães com filhos matriculadas na rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro, todos
os pais e mães com idades variadas. Os pais/mães responderam a pergunta: “o que você gostaria que seu filho
desenvolvesse durante a pré-escola?” e as professoras foram questionadas sobre o que gostaria que as crianças de
quatro a cinco anos da sua turma alcançassem durante a pré-escola. A análise de conteúdo foi feita e os resultados
indicaram maior valorização ao desenvolvimento cognitivo pelos pais dos dois grupos. Já os professores, também dos
dois grupos, apresentaram maior valorização do desenvolvimento social das crianças dessa idade. Desta forma, o
resultado do estudo traz discussões acerca da relação dos pais com os professores, principalmente sobre o que
acreditam ser importante no desenvolvimento das crianças pré-escolares.

9422323 - INTERFACES ENTRE O MODELO BIOECOLÓGICO E A CONSTRUÇÃO DE PREFERÊNCIAS E AVERSÕES
ALIMENTARES INFANTIS
Milena Dias Corrêa (UNIFESP), Sara Del Prete Panciera (UNIFESP), Claudia Ridel Juzwiak (UNIFESP)
Compreender como as relações sociais podem interferir no processo de escolha alimentar é uma das questões
suscitadas pelo tema da alimentação, uma área eminentemente interdisciplinar e para a qual a Psicologia contribui. O
modelo Bioecológico proposto por Bronfrenbrenner, por valorizar e oferecer formas de análise dos diversos contextos
que incidem no desenvolvimento, constitui-se como estratégia particularmente interessante para se compreender a
complexidade de fenômenos humanos. Esse estudo teórico teve como objetivo analisar a literatura produzida a respeito
da dimensão social e psicológica envolvida no processo de construção das escolhas alimentares de crianças em idade
escolar, considerando os diversos contextos ecológicos dos quais a criança participa. A teoria bioecológica foi utilizada
como base teórico-metodológica para a análise, permitindo identificar aspectos protetivos e de risco para o
desenvolvimento infantil. Visando subsidiar a compreensão da relação entre os principais sistemas envolvidos nas
construções alimentares, as produções encontradas foram organizadas levando-se em conta os ambientes
fundamentais envolvidos nesse processo. Os resultados foram sistematizados em dois grandes blocos, 1) família e escola
como contextos do desenvolvimento das preferências e aversões alimentares da criança, e 2) cultura, grupo social e os
contextos de desenvolvimento das preferências e aversões alimentares da criança, este último analisado
particularmente quanto ao papel da mídia e da televisão nas construções alimentares, ao lugar do fast-food na
alimentação infantil, e à gênero e alimentação. Dentre os resultados, destaca-se como favorecedores de um cenário
protetivo: a importância de relações positivas em situações de alimentação; a organização do ambiente escolar de modo
adequado no que diz respeito à alimentação; e, a garantia de direitos como condições dignas de moradia, trabalho e
equidade entre os gêneros, que afetam diretamente no funcionamento familiar e escolar. Assim, a construção de redes
de apoio adequadas fundamentadas em relações positivas e recíprocas de afeto favorecem a qualidade de vida da
criança e sua relação com a comida, fortalecendo a criação de hábitos mais saudáveis diante dos inúmeros ambientes.
Essa revisão procura iluminar caminhos para se compreender as implicações sociais e contextuais da construção de
preferências e aversões alimentares na alimentação infantil, contribuindo na identificação de potenciais de risco e de
proteção.
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8394989 - O MEIO COMO INFLUÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM
Ana Luiza Xavier Scremin (UFSM), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM),
Karina Scapin Teixeira (UFSM), Rayssa Reck Brum (UFSM), Paula Xavier Scremin (UFSM)
O presente estudo objetivou analisar os aspectos relacionados à aquisição da linguagem entre crianças surdas e
ouvintes. Inicialmente, ressalta-se que, embora linguagem e língua sejam utilizadas como sinônimos, cada uma possui
definição e características distintas. A linguagem é um sistema de comunicação, podendo ser realizada através da fala,
de sinais corporais ou utilizando-se de outros recursos. A língua, por sua vez, refere-se a um sistema abstrato de regras
gramaticais que uma comunidade utiliza como sistema de comunicação, entre estas se inclui a Língua brasileira de sinais
(LIBRAS). Desse modo, a língua constitui-se em uma das diversas formas de linguagem. O desenvolvimento da aquisição
da linguagem pelos seres humanos é universal e acontece de forma semelhante em todas as línguas. Contudo, há uma
diferenciação quando se trata de uma língua sinalizada, como a LIBRAS, que possui aspectos linguísticos equivalentes
às línguas oralizadas, mas inclui um contexto visual-espacial. A criança começa a desenvolver a linguagem muito antes
da capacidade de falar, reconhecendo sons e/ou sinais, por exemplo, quando alguém dá tchau e abana. Entre o quarto
e o sexto mês de vida, tanto as crianças surdas como as ouvintes balbuciam. O balbucio envolve combinações de
consoantes e vogais que não expressam nenhum sentido, mostrando uma maturação para o aprendizado da linguagem,
que independe da capacidade de ouvir. Nas crianças surdas, cujos pais utilizam a LIBRAS, há o balbucio manual, que,
embora diferente dos gestos expressivos, tem semelhança com os sinais da língua. Balbuciar mostra-se importante para
a introdução de uma língua, seja ela oral ou sinalizada. Ao mesmo tempo em que a criança dispõe de uma maturação
biológica para o desenvolvimento da linguagem, os estímulos apresentados a uma criança surda e a uma criança ouvinte
tendem a ser diferentes. Isso explicaria a capacidade oral da criança surda de ir cessando o balbucio oral após um ou
dois meses do início de seu emprego, enquanto o da criança ouvinte cessa apenas quando forma as primeiras palavras.
Percebeu-se que tanto as crianças ouvintes quanto as surdas partem de um mesmo ponto do desenvolvimento e vão
se diferenciando conforme suas próprias necessidades e as condições às quais são expostas. Por se tratar de uma língua
de modalidade espaço-visual que não depende da audição, a LIBRAS fornece um meio natural para a criança surda.
Destaca-se a importância da língua utilizada pela família, os estímulos oferecidos e a relevância de considerar o período
crítico para o aprendizado.
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BLOCO DE PÔSTERES 01
9834613 - TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE: AVALIAÇÃO DE CASO NUMA PERSPECTIVA DA
TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL
Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI)
Introdução: De forma geral pode-se afirmar que avaliação psicológica consiste em uma série de estratégias empregadas
para atingir um determinado objetivo, sendo um procedimento que envolve princípios teóricos, métodos e técnicas de
investigação tanto da personalidade como de outras funções cognitivas. De acordo com o referencial teórico, objetivo
e finalidade é que se escolhe as estratégias a serem utilizadas. A mãe procurou realizar uma avaliação psicológica devido
a várias queixas escolares que a criança estava apresentando há 2 anos. Objetivo: Descrever o processo de avaliação e
diagnóstico do menor Cristiano (nome fictício), 7 anos. Método: a avaliação desenvolveu-se em uma clínica particular,
sendo constituída de diferentes momentos e instrumentos para que pudesse coletar e obter informações sobre o menor
e o funcionamento familiar: entrevista com a mãe; observação da criança; atividades lúdicas como desenhos e jogos;
WISC-IV; Escala de avaliação SNAP-IV; Escala de Stress Infantil. Resultados: na Escala de Stress Infantil, o menor não
apresentou índices significativos, não caracterizando a presença de estresse; no WISC-IV, apresentou o nível de
funcionamento intelectual Limítrofe; apresentou desempenho intelectual Médio Inferior na Compreensão verbal,
Médio na Organização Perceptual, Extremamente baixo na Memória Operacional e Médio na Velocidade de
Processamento; os resultados da Escala de avaliação SNAP-IV, constituiu com mais de 8 itens marcados como “bastante”
ou “demais”, para os sintomas de desatenção e para os sintomas de hiperatividade/ impulsividade. Discussão: o menor
apresentou os sintomas que caracterizam déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade; briga com outras crianças;
frequentemente perde a paciência; discute com adultos; desafia ou se nega a atender pedidos; faz coisas que
incomodam outras pessoas de propósito; culpa os outros por seu mau comportamento; “pavio curto”; zangado e
ressentido; não obedece a regras; explosões de raiva; chora com frequência; sente-se infeliz e triste; humor irritável a
maior parte do tempo. A partir da anamnese com a mãe, observação da criança e aplicação de instrumentos
psicológicos, pode-se apontar a hipótese diagnóstica de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade subtipo
combinado moderado (DSM-5: 314.00) com comorbidade de Transtorno de Oposição Desafiante Grave. Foi indicado
psicoterapia individual, orientação aos pais e a escola, bem como avaliação neurológica e psiquiátrica. Descartou-se o
Transtorno da Aprendizagem, pois observou-se que sua dificuldade acadêmica estava relacionada ao seu déficit de
atenção, no qual o menor não conseguia assimilar o conteúdo ensinado em sala de aula.
1779389 - INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA DE UMA CRIANÇA COM QUEIXA DE NÃO COMER CARNE: UM ESTUDO DE
CASO NA PERSPECTIVA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL.
Camilla Volpato Broering (UNIVALI), Larissa Aguiar (UNIVALI)
A formação do paladar ocorre durante a infância, por isso, nessa fase inicia-se a introdução alimentar. É um período
determinante na formação dos hábitos alimentares, pois costumam ser definidos os padrões alimentares que podem
estar presentes no resto da vida. Hábitos alimentares saudáveis devem ser estimulados desde a infância para que
permaneçam na adolescência e fase adulta. Como as crianças dependem do ambiente familiar para se desenvolverem,
um hábito alimentar pode se instalar e permanecer, caso não ocorram mudanças neste contexto. Dessa forma, o
objetivo deste trabalho é descrever a intervenção psicológica de um usuário (V. 6 anos) de uma Clínica Escola de
Psicologia a partir da Terapia Cognitivo-Comportamental, com queixas de não comer carne. Após a avaliação psicológica,
iniciou-se o processo psicoterapêutico. Na primeira sessão com a mãe, foi elencada a dificuldade de comer carne como
problema a ser trabalhado na psicoterapia. Com a criança, utilizou-se o Questionamento Socrático cujo objetivo foi
investigar as crenças relacionadas ao comportamento de não comer carne e mostrar evidências para tal; Psicoeducação
para compreender a importância de modificar seus comportamentos; Diário Alimentar com o objetivo de registrar os
alimentos consumidos durante a semana; elaboração de um super heroi como estímulo discriminativo para gerar a
Reestruturação Cognitiva de forma que se sentisse amparado quando fosse comer carne; Economia de Fichas em que
foram definidas as recompensas estipuladas com a criança e, posteriormente, com a mãe; elaboração de medalhas e
recompensas com minutos de brincadeiras ao final da sessão, quando houvesse o comportamento de comer carne.
Com a mãe, utilizou-se Psicoeducação para compreender a importância de mudar seus comportamentos em casa, de
modo a obter êxito no tratamento. V. acreditava que se comesse carne, iria se afogar, além de dizer que não ia
conseguir, pois era muito difícil. Conversou-se com a mãe para compreender o que poderia ter gerado essa crença. Ela
estava atenta às explicações e compreendeu que ao mudar seu comportamento em casa, a criança poderia emitir
respostas diferentes. V. começou a comer carne após a mãe compreender seu próprio comportamento e explicar a ele
que a condição de saúde dela era diferente, pois havia passado por uma cirurgia bariátrica e apresentava dificuldade
para comer carne em alguns momentos. Observou-se que as técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental
mostraram-se eficazes para atingir o objetivo da psicoterapia, pois V. a passou a comer carne sem reclamar, bem como
percebeu a importância de apresentar esse comportamento.
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6198384 - PROMOÇÃO DA AUTONOMIA EM CRIANÇAS ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE ORIENTAÇÃO A PAIS: UM
RELATO DE CASO.
Giovanna Nunes Cauduro (UFRGS), Júlia Pereira Carpes (UFCSPA),
Renata Sousa de Miranda (UFRGS), Juliana Cardoso Stum (Consultório)
O desenvolvimento infantil é um processo de aquisição constante e progressiva de habilidades que levam à autonomia.
É através da autonomia que aprenderão a tomar decisões, solucionar problemas, fazer escolhas e autorregular-se, entre
outras. Considerando o papel crucial dos pais nessa estimulação, a orientação de pais se apresenta como uma
ferramenta para a aprendizagem de estratégias que facilitem a estimulação da autonomia. O presente trabalho
objetivou apresentar um modelo de intervenção de orientação a pais focado em desenvolver e estimular a autonomia
infantil. Participaram da intervenção os pais de Antônio, de 8 anos: Helena, 28 anos e Marcos, 36 anos (nomes fictícios).
Foram investigados, na anamnese, aspectos do funcionamento familiar (e.g. comunicação, emoções e regras) a fim de
identificar dificuldades e potencialidades dessa interação. A intervenção ocorreu ao longo de 5 encontros, nos quais
foram trabalhados a organização da rotina, psicoeducação sobre tarefas adequadas a à idade de Antônio,
comportamentos adequados e inadequados, e autonomia. O primeiro indicativo de mudança no comportamento dos
pais foi o estabelecimento e cumprimento de regras mais claras na educação do menino. Os cuidadores também
aprenderam e aplicaram na prática maneiras de incentivar a autonomia de Antônio. Helena e Marcos passaram a
engajar o menino em tarefas domésticas apropriadas para a idade dele e a recompensá-lo após a realização dessas.
Outro manejo apropriado dos pais foi o incentivo para Antônio realizar a higiene pessoal de forma independente e a
dormir em seu próprio quarto. Além disso, Helena e Marcos ampliaram a comunicação com o filho, abordando situações
diárias que não davam ênfase apenas à investigação de comportamentos inadequados de Antônio. Os pais também
começaram a estimular o diálogo sobre como identificar sentimentos e expressá-los de forma adequada. Os cuidadores
passaram a prestar mais atenção nos bons comportamentos da criança e a reforçá-los, com elogios. As práticas parentais
aprendidas por Helena e Marcos foram cruciais para que Antônio apresentasse um nível de autonomia mais adequado
à sua idade do que apresentava ao início da intervenção. Para que elas fossem adotadas pelos pais, foram amplamente
discutidas com eles antes da aplicação prática. A maior autonomia de Antônio ao final da intervenção refletiu não
somente em sua autoestima (ser capaz de fazer tarefas de maneira independente) como também no funcionamento
geral da família, tornando-o mais agradável e aprimorando o canal de comunicação entre pais e filho.
5589240 - ANSIEDADE EXACERBADA EM CRIANÇA COM DOENÇA CRÔNICA DE PELE: RELATO DE CASO CLÍNICO À LUZ
DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO.
Edmarcia Manfredin Vila (UEL), Graziela Lastória Bonatti (UEL)
A ansiedade pode ser definida como um estado emocional desagradável derivado da antecipação do perigo e
acompanhado de desconfortos somáticos. Entretanto, é principalmente quando a ansiedade se refere à relação do
indivíduo com eventos aversivos em suas múltiplas possibilidades, que adquire o status de queixa clínica. Os transtornos
de ansiedade, depois dos transtornos de déficit de atenção/hiperatividade e conduta, estão entre os mais prevalentes
na infância. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de atendimento psicológico de uma criança do sexo
feminino, com doença crônica de pele e com histórico de preocupações excessivas com situações cotidianas,
pensamentos antecipatórios relacionados à ansiedade, que contribuía para a intensificação do quadro clínico da doença
crônica. O respectivo atendimento estava atrelado ao estágio curricular em psicologia clínica. A intervenção se norteou
pelos princípios da Análise do Comportamento, sendo que para a avaliação foram realizadas entrevistas clínicas iniciais
com a criança e com os pais, além da aplicação da Escala de Qualidade na Interação Familiar (EQIF), na versão pais e
filhos. Após análise funcional das queixas clínicas iniciais, juntamente com os resultados dos instrumentos, observou-se
que a criança apresentava comportamentos relacionados à ansiedade de forma a evitar situações aversivas vinculadas
às práticas parentais coercitivas. Dessa maneira, foram trabalhados com a criança a discriminação e identificação de
sentimentos/pensamentos, o ensino da análise funcional de seus comportamentos, uso de técnicas de respiração e
relaxamento e de procedimentos para maximizar a tolerância e aceitação dos sentimentos. Também, foram realizadas
orientações aos pais para o desenvolvimento de práticas parentais positivas na interação com a filha no ambiente
natural. Como resultados, observou-se que os pais diminuíram as práticas coercitivas, o que contribuiu para a
diminuição da ansiedade da filha, a qual passou a discriminar melhor seus sentimentos, pensamentos e sensações
fisiológicas, aprendeu a aceitá-los e identificar, a partir dos antecedentes e consequências de seus comportamentos,
formas mais adaptativas de solucionar seus problemas, havendo uma diminuição da ansiedade e das crises relacionadas
à doença crônica. Por fim, salienta-se que as orientações parentais, concomitantes ao atendimento com a criança,
contribuíram significativamente para evolução do caso, assim como o envolvimento da criança na análise funcional de
seus comportamentos e aquisições comportamentais.
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3118142 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: O TRABALHO DA PSICOLOGIA EM UM PRESÍDIO FEMININO.
Marina Corbetta Benedet (UNIVALI), Valéria Sartori (UNIVALI), Caroline Buschirolli Beilfuss (UNIVALI)
Compreendendo a necessidade de ações de atenção a população carcerária para que haja possibilidades de reinserção
dos sujeitos que nessa instituição permanecem, consideramos essencial o trabalho com internas. Nessa perspectiva o
trabalho do(a) psicólogo(a) dentro do presídio pode caracterizar-se a partir de ações que visem a construção de
estratégias, junto a estes sujeitos, para desenvolvimento de outros modos de compreenderem a si mesmas. Objetivos:
Promover momentos de trocas e a construção de redes de apoio as internas de um presídio de Santa Catarina. Foram
realizados grupos de reflexão com diferentes objetivos: dois grupos psicoeducativos para acolhimento, reflexão e
construção de redes de apoio para internas usuárias de álcool e drogas, dois grupos psicoeducativos de reflexão e
construção de projeto de vida para internas em sistema semiaberto. Além desses grupos também as acadêmicas
também acompanharam entrevistas de acolhimento das internas. A fundamentação teórica utilizada para a realização
dos grupos se baseou nas proposições de trabalho de grupos conforme Freire (1997) argumenta e nos fundamentos da
psicologia Histórico-Cultural (VYGOTSKI, 2009; VYGOTSKI, 2014). Foi interessante perceber que ao longo dos trabalhos
de grupo realizados as participantes demonstraram necessidade em expressarem-se, utilizando da narrativa de suas
vidas como caminho para a construção de vínculos umas com as outras, bem como com as acadêmicas-estagiárias.
Também foi importante perceber o modo como as próprias acadêmicas-estagiárias foram alterando suas percepções
em relação ao espaço-tempo do presídio e as próprias internas. As afecções geradas nos encontros (fossem nos grupos
ou nas entrevistas de acolhimento) foram potentes a medida em que geraram reflexões nas estagiárias e impactaram
na construção dos sentidos sobre o fazer da psicologia e os modos como este saber (psicologia) pode contribuir para a
transformação ou manutenção de algumas formas de relação. O trabalho em grupos possibilitou a construção de
vínculos entre as próprias participantes que puderam conhecerem-se e reconhecerem a si mesmas, construindo outros
sentidos para si e para aquelas que dividem o mesmo espaço de encarceramento. Também salientamos a relevância de
estar neste espaço-tempo no processo de formação enquanto profissionais de psicologia, tendo em vista o quanto ele
promove alterações e ressignificações sobre as limitações e possibilidades do trabalho do(a) psicólogo(a) neste
contexto.
4513827 - A PERCEPÇÃO MATERNA SOBRE SUAS PRÁTICAS EDUCATIVAS EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL.
Gimol Benzaquen Perosa (UNESP), Juliana Aparecida Martini (UNESP), Flávia Helena Pereira Padovani (UNESP)
A fim de promover a socialização dos filhos, os pais utilizam práticas educativas para evitar comportamentos
classificados como inadequados e/ou promover comportamentos adequados da criança. Nesse processo, os castigos
corporais ainda são muito utilizados pelos pais, podendo levar ao aumento de problemas comportamentais na infância
e transtornos emocionais futuros, o que remete à necessidade de programas de intervenção, buscando instrumentalizar
os pais para o uso de práticas positivas. O Programa ACT - Para Educar Crianças em Ambientes Seguros tem por foco a
diminuição da violência contra crianças, é direcionado a pais e cuidadores e composto por 9 sessões com temas
diferenciados. A terceira sessão, intitulada “Como os pais podem entender e controlar a raiva”, conta com atividades
de reflexão e dinâmicas em grupo para levá-los a avaliar suas emoções perante os comportamentos inadequados da
criança. O presente estudo teve por objetivo analisar as emoções parentais frente aos comportamentos inadequados
da criança, a partir da terceira sessão do ACT. Participaram 5 mães com filhos de 2 a 6 anos, em condição de
vulnerabilidade socioeconômica, participantes do Programa Estadual Viva Leite. No final da sessão, foi entregue a tarefa
de casa composta pelo modelo REPENSE: Reconheça o que causou a raiva; Empatize com os sentimentos dos outros;
Pense sobre a situação de maneira diferente e positiva; Expresse o que sente usando a primeira pessoa: EU; Note como
seu corpo reage quando tem raiva; Saiba escutar o que a outra pessoa diz; E concentre-se no momento presente. Quatro
mães responderam ao REPENSE. A partir da análise de conteúdo foi possível definir dois temas: o sentimento de
impotência materna no educar, uma vez que as mães sentiam raiva frente à repetição do comportamento inadequado,
com dificuldade de sugerir outras possibilidades de disciplina. Tinham, também, dificuldade na compreensão do
comportamento do filho, visto como forma de chamar a atenção ou como incapaz de receber orientações devido à
idade. De um modo geral, as mães conseguiram identificar o que lhes causava raiva (R), empatizaram com os
sentimentos do filho (E), perceberam suas reações corporais à raiva (N), souberam escutar o filho (S), mas tiveram
dificuldades em pensar outras maneiras de resolver a situação (P) e se encontrar no momento presente (E). Concluindo,
a atividade atingiu o objetivo de autopercepção das dificuldades maternas, mas houve dificuldade com o manejo dos
comportamentos inadequados da criança, tópico que será trabalhado na sétima sessão do programa.
2195763 - O ESTRESSE COMO FATOR DE RISCO PARA O DESMAME PRECOCE EM GESTANTES OBESAS E POSSÍVEIS
REPERCUSSÕES PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL.
Bruna Zanini Ferreira (Maternidade Escola UFRJ), Ana Cristina Barros da Cunha (UFRJ)
Introdução: Considerando o estresse gestacional como fator de risco para a interrupção do aleitamento materno,
gestantes com obesidade podem ter mais chances de não amamentar até os 6 meses de vida do bebê, como a OMS
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preconiza. Tendo em vista a importância da amamentação para a relação mãe-bebê, estudos sobre estresse gestacional
são importantes para investigar seus desfechos e suas repercussões para o desenvolvimento infantil. Objetivo: O
objetivo desse estudo foi analisar a relação entre o estresse gestacional no 3º trimestre em gestantes obesas e não
obesas e a duração do aleitamento materno. Método: Baseado em delineamento descritivo de coorte transversal, 66
gestantes do 3o trimestre com Índice de Massa Corporal (IMC) ≥30 kg m2 atendidas na Maternidade Escola da UFRJ, RJ,
foram avaliadas pelo Inventário de Sintomas de Stress para adultos de Lipp (ISSL) durante espera para consulta. A
duração da amamentação foi investigada em entrevista telefônica 6 meses após o parto. A relação entre ocorrência de
estresse e duração da amamentação foi analisada comparativamente entre gestantes obesas (n=38) e não obesas
(n=28). Resultados: Sinais de estresse foram encontrados em 87,8% (n=58) do total de gestantes, sendo 38 obesas e 28
não obesas. A prevalência de puérperas que não amamentaram até os 6 meses foi de 39,3% (n=26), sendo mais
frequente dentre as gestantes obesas (65,3%). Dentre as gestantes com estresse e que não amamentaram no período
indicado pela OMS 62% eram obesas e 38% não obesas. Discussão: Os achados sugerem existir uma relação entre
estresse gestacional, obesidade e desmame precoce, já que a maior parte das gestantes que interromperam a
amamentação (62%) estavam estressadas e eram obesas. Além disso, aproximadamente 88% das gestantes
apresentaram sinais de estresse, confirmando que esse transtorno pode ser fator de risco para o desmame precoce, já
que foi alta a prevalência de gestantes que não amamentaram até os 6 meses após o parto. Importante discutir ainda
que o estresse gestacional tem desfechos negativos para o bebê, com repercussões como a prematuridade e as
patologias cardiovasculares tardias, sendo a obesidade um agravante para esse estresse. Conclusão: Fundamental
intervir com medidas de manejo do estresse gestacional desde o pré-natal para prevenção do desmame precoce,
especialmente na população gestante obesa.
9997679 - INDICADORES DE ATRASO NO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL EM CONTEXTO DE AMAMENTAÇÃO
PROLONGADA: ESTUDO DE CASO COLETIVO.
Rose Daise Melo do Nascimento (UFPA), Tawanny Fernandes da Costa (UNINASSAU),
Gabriela Furtado da Costa (UNINASSAU), Emanuele de Carvalho Vieira (UNINASSAU)
O presente trabalho foi realizado em um ambulatório público de desenvolvimento infantil na Amazônia. Objetiva
identificar e analisar, sob o enfoque psicanalítico, indicadores de atraso no desenvolvimento emocional no contexto de
amamentação prolongada. Realizou-se uma revisão sistemática em bases de dados eletrônicas nacionais e
internacionais, bem como nas obras de autores clássicos associados ao tema. Posteriormente, utilizou-se um
delineamento de estudo de caso coletivo, dando-se atenção às particularidades e semelhanças entre os casos, e
consequente análise qualitativa. Participaram da pesquisa seis pacientes (três meninas e três meninos) com idade entre
5 e 15 anos, sendo utilizado como critério de inclusão crianças que tiveram histórico de amamentação prolongada até
no mínimo quatro anos de idade. Os resultados foram obtidos através da análise dos prontuários, da história clínica e
registro das entrevistas de anamnese dos pacientes, e estruturados em três eixos temáticos: 1. Perfil sintomatológico:
referente aos sinais e sintomas apresentados de forma crônica pelos participantes, em que observou-se na maioria dos
casos a presença de impulsividade/agressividade, comprometimento do sono, atrasos na linguagem e aprendizagem,
sintomas ansiosos ou depressivos, ocasionando comportamentos agitados ou desatentos. 2. Padrão relacional com o
cuidador principal: verificou-se que a presença de fatores transgeracionais relacionados a situações traumáticas,
impactam diretamente na atualização do vínculo mãe-bebê, identificados nos casos como abandono afetivo, violência
física, sexual e/ou psicológica. No histórico gestacional houve complicações e situações de riscos, como intercorrências
na gravidez, acidentes durante este período, histórico de internação e depressão pós-parto. A associação dessas
situações traumáticas às complicações no período gestacional fortaleceu o sentimento de culpa materna, favorecendo
cuidados superprotetores, marcados por vínculos simbióticos que se cronificaram, perfil passivo/dependente da mãe,
ausência ou posturas passivas da figura paterna, gerando falhas na capacidade de imposição de limites, estimulando
relações sádicas e de controle dos filhos com o seu cuidador. 3. Atrasos no desenvolvimento emocional: manifestações
de comportamentos regredidos e infantilizados, condutas de dependência, baixa tolerância à frustração, descontrole
dos impulsos e em alguns casos descontrole dos esfíncteres. O conjunto dos principais resultados indica que a
amamentação prolongada é um grande sinal semiológico de que existe uma relação simbiótica subjacente, que tornase nociva pro desenvolvimento normal, pois é fundamental estimular a independência e autonomia da criança como
fator terapêutico pro seu desenvolvimento emocional, sendo também necessária a intervenção junto à mãe e sua
família para compreender fatores transgeracionais e elaborar os fantasmas que perpetuam os vínculos superprotetores
e simbióticos nocivos.
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2314681- RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DA SOBRECARGA MATERNA E A COPARENTALIDADE DE MÃES COM
CRIANÇAS ENTRE 4 E 11 ANOS.
Giulia Oliva Grassi (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC), Carolina Duarte de Souza (UFSC),
Marina Menezes (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A intensificação da mulher no mercado de trabalho, as transformações sociais, econômicas e políticas, as crenças e
valores sobre as relações familiares na atualidade são alguns dos fatores que reafirmam a necessidade de uma maior
igualdade na divisão de tarefas no âmbito doméstico e de criação dos filhos(as). No entanto, apesar da intensificação
do envolvimento paterno, a mãe ainda é a principal responsável por essas tarefas e pela criação dos filhos. O que pode
gerar uma sensação de sobrecarga materna em função do conjunto de atividades exercidas no cotidiano das mulheres.
A sobrecarga diz respeito aos efeitos físicos, emocionais e sociais da percepção negativa que o ato de cuidar provoca
em quem cuida. Nesse sentido, sugere-se que a coparentalidade, compreendida como o envolvimento conjunto e
recíproco dos responsáveis pela criança nos cuidados, na educação, formação e decisões sobre a vida dos filhos, pode
ter relação com a percepção materna dessa sobrecarga. Assim, o objetivo deste trabalho foi explorar as associações
entre sobrecarga materna e coparentalidade de mães com crianças entre 4 e 11 anos. Participaram deste estudo 30
mães, das quais 15 eram de famílias biparentais e 15 de famílias monoparentais. A média de idade das participantes foi
de 36,59 anos (DP±7,51), a média de escolaridade foi de 13,23 anos (DP±4,69) e a média de jornada de trabalho foi de
19,14 horas semanais (DP±22,36). As participantes responderam a Escala de Relacionamento Coparental (ERC) e o
Inventário de Sobrecarga do Cuidador (ISC). As médias das dimensões do ERC apontam para uma percepção mediana
da coparentalidade materna, no caso do ISC foram consideradas baixas indicando que as mães percebem pouca
sobrecarga. Os resultados apontaram que quanto maior a exposição ao conflito no relacionamento coparental, mais a
sobrecarga foi percebida relacionada a aspectos sociais (conflitos de papéis, sentimento de desvalorização e
relacionamentos conflituosos com outras pessoas de dentro ou de fora do sistema familiar). Em contrapartida, quanto
maior o reconhecimento da parentalidade do parceiro, menor sobrecarga social foi percebida pela mãe. Os resultados
do estudo indicam que a percepção materna da coparentalidade relacionou-se mais com aspectos sociais da sobrecarga
do que com aspectos individuais. Verificou-se que apesar das mães em geral reconhecerem uma média qualidade no
relacionamento coparental e perceberem uma baixa sobrecarga, as correlações estatisticamente significativas
encontradas indicam a importância de se considerar a relação entre essas variáveis para a promoção de relações
familiares saudáveis.
8444870 - PLAYING SOCIAL: TRAINING CHILDREN’S UNDERSTANDING OF INTENTIONAL ACTION.
Victoria Oldemburgo de Mello (UFSC), Shari Liu (Harvard University, EUA), Joana Milan Lorandi (UFSC),
Laura Muneron Busatto (UFSC), Elizabeth Spelke (Harvard University, EUA),
Jeniffer Evaristo de Souza (UFSC), Chrissie ferreira de Carvalho (UFSC)
Observing other people’s actions allows us to make inferences about their goals, preferences, personality, and beliefs.
These inferences rely on the ability to detect costs and benefits related to an action. For instance, if someone climbs a
tree to harvest an apple, we can infer that he probably enjoys apples at least as much as the cost of the retrieving it.
This ability to infer other people’s intentions is crucial to navigating the social world since it is through social interactions
that we learn. Recent research has shown that infants present a rudimentary system that allows them to infer about
people’s preferences based on the understanding of the cost of acting. Can we train children to improve this ability?
Empirical research has shown that social cognitive abilities can be improved by training. However, children’s
understanding of other people’s intentions and actions has not been trained specifically. This study aims to create a
game that trains the ability to infer about an agent’s behavior based on costs and rewards and validate its understanding
in a sample of preschool children. Computational cognitive models of action understanding use Bayesian inference to
estimate the probability of action. In these models, the agent’s choice is defined by the expected rewards minus the
expected costs of an action. The model helps to determine different levels of game difficulty by giving that more complex
compositions of costs and rewards act as noise in the estimation, which makes it harder to guess. Taking this into
account, we created a 32 cards game divided into four different decks based on the level of difficulty. We tested those
cards with a group of 15 preschool children and evaluated how much children understood and enjoyed the game in
three sessions of 30 minutes each. We identified that the performance was high, especially for the first two decks,
indicating that the game was generally understood. The children were also engaged and seemed to enjoy the task.
Children's performance became worse as the difficulty of the task increased, indicating that our premise about the game
difficulty was correct. This study served as preliminary research to further applications of the game on a larger scale.
We hope that it encourages the development of studies on the impact of these games on the development of more
complex social abilities related to academic success.
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BLOCO DE PÔSTERES 02
6298958 - REVISÃO SISTEMÁTICA DE RESULTADOS PSICOLÓGICOS ATRIBUÍDOS AO TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA
Fabrine Niederauer Flôres (UFSM), Renata Souto Bolzan (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
O presente estudo teve como objetivo investigar e analisar a produção científica brasileira no campo da equoterapia
publicada nos Anais dos Congressos Brasileiros de Equoterapia. É um estudo que vem mostrar o "estado da arte" da
construção de conhecimento da equoterapia no Brasil. Há uma escassez de publicações em periódicos, por isso se optou
pelos resumos de eventos. Para essa pesquisa, foram selecionados os anais dos eventos ocorridos nos anos de 2011,
2014 e 2018, nas localidades de João Pessoa/PB, Bento Gonçalves/RS e Florianópolis/SC, respectivamente. Os resumos
de comunicações orais nos três eventos pesquisados totalizaram 61. Os critérios de inclusão utilizados foram: resumos
de comunicações orais, estudos empíricos, estudos realizados no Brasil, entre seus autores profissionais da psicologia.
Esses critérios foram aplicados por meio da leitura dos títulos e dos resumos das comunicações orais. Totalizaram-se 16
resumos para análise da revisão bibliográfica sistemática. Buscou-se verificar as características da amostra, construtos
psicológicos avaliados, delineamento da pesquisa, instrumentos de avaliação utilizados e resultados psicológicos
atribuídos ao tratamento de equoterapia. 11 estudos foram realizados com grupos de pacientes, 3 com crianças, 13
estudos foram realizados com pessoas com algum diagnóstico, 4 estudos não deixam claro a amostra. 12 estudos
utilizaram o delineamento quantitativo, qualitativo 2, 1 foi misto, e 1 não deixa claro o delineamento utilizado. As
técnicas de mensuração utilizadas foram técnicas de entrevistas, observação do comportamento, questionários, escalas
de qualidade de vida, de funcionalidade e para grupos específicos. Os resultados mais evidentes da equoterapia no
âmbito psicológico envolveram a melhora da qualidade de vida de modo geral, melhora na saúde mental, melhoras
cognitivas, ganhos em relacionamento social e emocionais. Evidencia-se que, apesar dos estudos apresentarem dados
sobre os ganhos psicológicos aos sujeitos participantes, os resultados psicológicos atribuídos são apresentados de forma
geral, sem especificidade dentro da pesquisa. 12 estudos apresentam outros objetivos que não apenas mensurar os
benefícios da equoterapia nas questões emocionais aos praticantes dessa modalidade terapêutica. Fato que comprova
a pouca prática de pesquisa científica pelos psicólogos dentro do contexto da equoterapia no Brasil, corroborando a
escassez de publicações brasileiras em periódicos. Portanto, evidencia-se a necessidade de promover pesquisas
científicas na interface entre equoterapia e Psicologia que venham a medir os benefícios desse método terapêutico no
que cerne questões emocionais dos sujeitos. Por fim, medir a efetividade do método equoterápico nas problemáticas
psicológicas, na busca por ampliar as estratégias terapêuticas utilizadas pelos psicólogos em benefício aos pacientes.
1925962 - BEM-ESTAR NO TRABALHO: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (2008-2018) DE GESTÃO E NEGÓCIOS.
Kélin Aparecida da Silva (IMEDl), Ana Paula Pessotto (URI), Carlos Costa (IMED),
Naiana Dapieve Patias (UFSM)
Desde o início deste século, a literatura referente ao bem-estar no trabalho se desenvolveu, no entanto com resultados
que revelam a insipiência do tema na área de gestão e negócios. Assim, este trabalho objetivou investigar o estado da
arte das pesquisas nesse campo e propor novos estudos que contribuam para a compreensão do conceito de bem-estar
no trabalho. Para tanto, procedeu-se uma revisão descritiva das pesquisas sobre o tema na literatura da gestão e
negócios, analisando-se as características demográficas, metodológicas e temáticas de 208 produções acadêmicas
internacionais do período de 1970 a 2018, com maior detalhes àquelas de 2008 a 2018 (114 produções), perscrutados
na Web of Science, na Scopus e na Science Direct. Como resultado obteve-se que o enfoque temático das pesquisas se
divide entre os aspectos positivos e os fatores de adoecimento laboral, com maior ênfase nesses últimos. A análise
revelou, ainda, a predominância de estudos empíricos, descritivos e de natureza quantitativa. Esses dados demonstram
a preocupação dos pesquisadores em estudar o bem-estar no trabalho e sua relação com outras variáveis ou mesmo
testar a estrutura do construto, na busca por sua melhor compreensão. É possível dizer também que os estudos sobre
o bem-estar no trabalho revelam o caráter multidimensional do conceito, que divide seus enfoques entre os aspectos
positivos e os fatores de adoecimento laboral. Assim, é possível destacar a necessidade de novas pesquisas na área de
gestão e negócios, com enfoque em estudos que busquem compreender o conceito de bem-estar a partir da sua relação
com diferentes construtos, relacionando-o a aspectos positivos do trabalho em diferentes contextos. Esses achados
evidenciam que, de modo geral, mais do que buscar definir os pressupostos teórico-conceituais do construto, a
produção científica sobre o bem-estar no trabalho na área de gestão e negócios tem buscado a aplicação prática de
técnicas de pesquisas. Os resultados apontam, ainda, para a premência de pesquisas que privilegiem o bem-estar no
trabalho como forma de melhorar a qualidade da vida dos profissionais.
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9927590 - O IMPACTO DO LUTO MATERNO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Gabriela Nunes Maia (UFCSPA), Luiza Guazzelli da Costa Rodrigues (UFCSPA),
Daniela Centenaro Levandowski (UFCSPA)
A vivência de uma perda impacta todo o sistema familiar. Quando se trata da perda de um filho, o processo de luto
pode ser mais estressante, já que essa é uma experiência de vida não esperada. Devido a isso, quando, após uma perda,
a mulher engravida novamente, o vínculo mãe-filho subsequente pode sofrer repercussões de questões relacionadas
ao luto materno, o que, por sua vez, pode impactar no desenvolvimento do novo bebê. Com o objetivo de avaliar
possíveis associações entre essas duas variáveis, realizou-se, por meio de consulta a cinco fontes (PubMed, Scopus, Web
Science, PsycNET e INDEXPsi), uma revisão sistemática da literatura sobre o tema do luto materno e do desenvolvimento
infantil. Foram incluídos estudos que contemplavam a temática, publicados em inglês, espanhol e português, em
revistas revisadas por pares. Foram excluídos estudos não originais ou de caráter teórico. Utilizou-se as recomendações
Cochrane e PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) para a organização da
revisão. Os resultados dos estudos analisados indicaram que a presença de luto materno complicado geralmente está
relacionada a uma condição de saúde mental materna ruim, que envolve a presença de depressão e ansiedade, como
também a prejuízos no desenvolvimento infantil, mais especificamente, no estabelecimento de um apego seguro. Dessa
forma, considera-se necessário que a mãe enlutada, além de sua família, tenha um acompanhento especializado, com
foco na saúde mental e no funcionamento familiar como um todo. Para tanto, os profissionais de saúde devem ser
capacitados para lidar adequadamente com essa realidade.

2365332- AUTOCOMPAIXÃO: UMA REVISÃO DA LITERATURA EM LÍNGUA PORTUGUESA DOS ÚLTIMOS 5
ANOS.
Daniely Fernandes Kamazaki (UFRGS), Grazielli Padilha Vieira (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
A autocompaixão é um construto de origem filosófica oriental e tem sido estudada mais recentemente no ocidente,
sendo compreendida como uma estratégia de regulação emocional eficaz para lidar com pensamentos, emoções e
sentimento desagradáveis. Este trabalho busca identificar como autocompaixão tem sido abordada em estudos de
língua portuguesa dos últimos cinco anos, visando conhecer especialmente o que tem sido produzido no pais sobre o
tema. As buscas foram realizadas nos portais Pepsic, Scielo e Google Acadêmico. Utilizamos o buscador
“autocompaixão” em todos os campos visando ampliar nossa busca. Foram encontrados 100 trabalhos no google
acadêmico; 3 no Pepsic; 4 no Scielo; totalizando 107 resumos. Os critérios de inclusão foram: tratar do tema da
compaixão, ser um estudo teórico e/ou empírico (artigos/ teses/ dissertações), ter sido produzido nos últimos 5 anos,
ter ao menos o resumo disponível na internet; e os de exclusão foram: trabalhos repetidos, trabalhos que não eram de
língua portuguesa. Os critérios foram aplicados por dois avaliadores independentes, possíveis discordâncias contaram
com a avaliação de um terceiro juiz. A amostra final contou com 46 trabalhos (7 artigos, 33 dissertações e 6 teses). A
análise dos trabalhos buscou identificar: definição de autocompaixão utilizada, amostra, pais de origem do estudo, tipo
de delineamento, instrumentos que mensuram o constructo, variáveis correlatas. Todos os trabalhos consideraram a
definição proposta por Neff (2003), Os estudos foram desenvolvidos com adolescentes (14), adultos (31) e idosos (3). O
tipo de delineamento mais utilizado foi o transversal, contando apenas com dois estudos longitudinais. As variáveis
correlatas foram: ansiedade e depressão (10), autocriticismo (8), mindfulness (7), bem-estar psicológico/ subjetivo (4),
resiliência (3) e perfeccionismo (3). Podemos perceber um crescimento do interesse pela autocompaixão,
principalmente em relação a adolescentes. Isso pode ocorrer pelo fato de muitos transtornos psicológicos podem ter
inicio ou expressão nesse período do desenvolvimento. Período marcado por novas questões identitárias e exidências
sociais. Na busca encontramos apenas X trabalhos Brasileiros. A maior parte dos trabalhos sugerem a realização de
novos estudos utilizando delineamentos longitudinais a fim de compreender como a autocompaixão se apresenta ao
longo do ciclo vital e qual seria sua influência em outras variáveis psicossociais. Os estudos corroboram pressupostos
anteriores de que a autocompaixão é uma estratégia de regulação emocional eficaz, principalmente em relação a
autocriticismo, perfeccionismo, ansiedade e depressão, e contribuindo para o desenvolvimento de resiliência e bem
estar psicológico.
3343715 - SENTIDO DE VIDA: UMA REVISÃO DA LITERATURA BRASILEIRA.
Grazielli Padilha Vieira (UFRGS), Daniely Fernandes Kamazaki (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
As pesquisas sobre o tema do sentido de vida vêm se ampliando nas últimas décadas. Alguns estudos demonstram que
possuir uma vida significativa está associado a melhores indicadores de saúde psicológica. Para apresentar sentido de
vida o indivíduo deve conectar suas experiências e autopercepções ao longo do tempo, seus propósitos e valores. Este
trabalho buscou identificar como o tema vem sendo estudado na área de Psicologia no Brasil. Para tanto foi realizada
uma busca nos portais Pepsic, Scielo e Google Acadêmico utilizando o termo “sentido de vida” em todos os campos.
Foram identificadas 102 referências iniciais. Destas, 66 eram artigos científicos, 20 livros, 6 teses ou dissertações e 10
itens se referiam a outros tipos de materiais (citações, anúncios, propagandas, etc.). Os critérios de inclusão de trabalho
foram: 1) apresentar escopo acadêmico (ser um artigo publicado em revista avaliada por pares, tese ou dissertação) e
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2) abordar o tema sentido de vida enquanto construto psicológico. Os critérios foram aplicados por dois avaliadores
independentes; possíveis discordâncias contaram com a avaliação de um terceiro juiz. A análise final contou com 30
trabalhos (26 artigos e 4 teses). Observou-se uma variação de estilos entre as pesquisas identificadas, sendo 12 artigos
empíricos quantitativos transversais, 2 artigos e 1 tese sobre validação de instrumentos, 4 artigos qualitativos que
utilizaram entrevista semi-estruturada, 5 artigos teóricos e 6 artigos de revisão de literatura. A maioria das pesquisas
utilizou abordagem existencial de Viktor Frankl (25 artigos, três teses), porém poucos exploraram as atualizações
propostas pela Psicologia Positiva (1 tese, 1 artigo). As populações investigadas foram idosos (9 artigos), adultos (8
artigos, 4 teses) e universitários (9 artigos). Não foram identificadas pesquisas com adolescentes e crianças. Observouse que a maioria dos trabalhos possuía mais de cinco anos de publicação (1992-2015). A literatura brasileira em torno
do sentido de vida é escassa, havendo a necessidade de investigação sobre o modelo proposto pela Psicologia Positiva,
área que está se dedicando ao estudo conceitual e empírico desse tema. A maioria das publicações possui mais de cinco
anos indicando que o construto deixou ser explorado e investigado em seu potencial. Faltam pesquisas que investiguem
o sentido de vida em amostras de crianças e adolescentes, assim como resultados de programas de intervenção que o
incluam como uma variável. Conclui-se que existe a necessidade e diversas possibilidades de trabalho dentro desta
temática no Brasil.

3794857 - HOMOFOBIA E ESCOLA: UMA REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA.
Jean Jesus Santos (UFS), Elder Cerqueira-Santos (UFS)
A homofobia no contexto escolar é um problema grave devido aos modos sutis e flagrantes como ocorre e suas
consequências para as vítimas. Evidências apontam ampla incidência desse fenômeno na escola em países de todas as
regiões do mundo e que suas consequências estão associadas a prejuízos à saúde para as vítimas. Diante desse contexto,
o presente estudo tem como objetivo relatar uma revisão sistemática da literatura científica brasileira que utiliza a
expressão homofobia relacionada ao contexto escolar e caracterizar essas produções. A pesquisa foi realizada de acordo
com orientações do PRISMA - Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análise. Os levantamentos
foram feitos utilizando os descritores “homofobia” e “escola” nas bases de dados: Scielo, Pepsic e Lilacs, entre os meses
de agosto e outubro de 2018. Inicialmente foram localizados 38 resumos de artigos, dos quais 12 atenderam aos
critérios de inclusão desse estudo: (a) ser artigo indexado; (b) estar completo na internet, em acesso aberto e disponível
para download; (c) ter sido estudo realizado no Brasil e publicado em qualquer língua; (d) ter como objetivo principal
utilizar a expressão homofobia relacionada ao contexto escolar. Os artigos que compõem o corpus da pesquisa têm
abordagens metodológicas quantitativas e qualitativas e as fontes de dados são alunos e professores do ensino básico,
livros didáticos e dicionários, vídeos e publicações em sites específicos. Os principais resultados desta revisão confirmam
a existência de homofobia em escolas, manifestando-se cada vez mais de forma sutil e menos de forma explícita. Ela se
consolida através de insultos, uso de apelidos pejorativos, agressões simbólicas e negligência cujo teor de violência
tendem a serem minimizados ou até mesmo negados por alguns agentes dos estabelecimentos escolares. Indicam
também que há reprodução de informações que contribuem para manutenção da homofobia em materiais didáticos,
por meio de injúrias ou silenciamento em relação à diversidade sexual. A partir disso, alguns estudos discutem a
manutenção de lógicas institucionais que reforçam a heteronormatividade em detrimento da inferiorização dos
indivíduos e grupos que não correspondem a esse modelo. Eles também apontam a necessidade de se refletir sobre
temáticas relacionadas à sexualidade nesse contexto e destacam a importância de abordagens mais significativas desses
assuntos na formação docente, bem como nas escolas, visto que isso contribui para o combate à homofobia nesse
ambiente.

2631938 - O CICLO DE VIDA DO CASAL BRASILEIRO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Giovania Mitie Maesima Cunha (UFRGS), Marina Zanella Delatorre (UFRGS), Adriana Wagner (UFRGS)
O ciclo vital do casal ainda é um tema pouco estudado no Brasil. Tendo em vista a relevância de compreender as etapas
normativas e não normativas vivenciadas em nosso contexto pelos casais, buscou-se revisar a literatura brasileira acerca
das fases evolutivas da conjugalidade. Foram consultadas as bases de dados IndexPSI, Pepsic e Lilacs, utilizando os
descritores: “Casal” AND “Formação do casal”, “Parentalidade”, “Filhos”, “Ninho vazio”, “Longa duração”, “Divórcio” e
“Recasamento”. Foram selecionados artigos empíricos, publicados em português, que tratassem da conjugalidade em
um período de transição ou etapa específica do ciclo vital. Desconsiderou-se os trabalhos que abordavam
prioritariamente assuntos específicos, como por exemplo, adoção, transtornos mentais, doenças graves e
homoafetividade, uma vez que fogem do foco deste estudo. No total, as buscas retornaram 471 resumos. Após aplicação
desses critérios, selecionou-se 24 artigos, que foram alocados em seis categorias: Formação do casal (5), Parentalidade
(6), Decisão de ter ou não filhos (1) Longa duração (6) e Recasamento (6). Os artigos foram submetidos a uma análise
quantitativa a fim de verificar as variáveis: ano de publicação, classificação qualis da revista, tamanho e idade da
amostra, tipo de estudo, abordagem teórica e estado onde a pesquisa foi realizada. Em síntese, destacam-se os
seguintes resultados: o ano de publicação variou de 1987 a 2019, com crescimento de publicações a partir de 2011
(75%). Os artigos foram publicados predominantemente em periódicos A2 (10 artigos, 42%), seguida das B2 (7 artigos,
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29%), A1 (4 artigos, 29%), B1 (2 artigos, 8%) e B4 (1 artigo, 4%). A maioria dos estudos (88%) foi de caráter qualitativo.
A abordagem teórica foi majoritariamente sistêmica (11 artigos, 46%), sendo que sete artigos não indicaram uma teoria
de sustentação. As abordagens Psicologia Positiva, Psicanálise, Tipologia Aboim, Teoria da Comunicação e Psicologia
Evolucionista foram mencionadas uma vez, cada. Os estados contabilizados nesta análise foram predominantemente
do sudeste (14 artigos), porém o que teve maior número de publicações foi o Rio Grande do Sul, com 11 artigos, e a
região nordeste obteve dois artigos. Conclui-se que as pesquisas sobre o ciclo vital do casal são incipientes no Brasil,
sendo que apenas foram observados artigos que versam sobre alguma etapa específica do ciclo. Ainda assim, nota-se
que os estudos abordando etapas do ciclo vital têm crescido nos últimos anos. A compreensão sobre as diferentes
etapas e transições da conjugalidade pode contribuir, principalmente, para a prática clínica, bem como para trabalhos
psicoeducativos.
4478185 - REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA BRASILEIRA SOBRE PREVENÇÃO PRIMÁRIA DA VIOLÊNCIA SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS.
Jussara Besutti (IDEAU), Jean Von Hohendorff (IMED)
Objetivou-se realizar uma revisão integrativa de estudos científicos sobre dispositivos brasileiros de prevenção primária
da violência sexual contra crianças publicados entre 1990 e 2018. Foram realizadas buscas nas bases de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Portal CAPES. Os descritores utilizados foram: violência sexual OR abuso sexual OR
delito sexual, AND prevenção OR prevenção primária OR intervenção. Os critérios de inclusão foram: artigos,
dissertações de mestrado e/ou teses de doutorado, publicados entre 1990 e 2018, textos em português de estudos
empíricos realizados no Brasil, disponíveis na íntegra e de forma gratuita, com foco na prevenção primária da violência
sexual contra crianças. Estratégias complementares de busca foram adicionadas para abarcar publicações sobre
dispositivos de prevenção primária que possivelmente não retornassem pelas bases de dados: (1) consulta das citações
das publicações selecionadas por meio do Google Scholar e (2) consulta de possíveis publicações nas referências
bibliográficas dos artigos selecionados. Entretanto, não foram encontrados novos estudos. Quatro publicações foram
selecionadas para análise na íntegra. Os estudos encontrados são recentes, datam da última década, indicando uma
possível preocupação atual em relação à prevenção. Denotam foco predominante no contexto escolar e em
profissionais da rede de atendimento. Diferentes estratégias de prevenção foram abordadas: capacitação de
profissionais, livros para crianças, políticas públicas nacionais, e programas construtivos de educação escolar.
Identificou-se a necessidade de construção de estratégias de prevenção primária, que sejam abrangentes, inovadoras,
contextualizadas, com foco ampliado de proteção, envolvendo crianças, pais e cuidadores, rede de proteção e
comunidade em geral. Poucas publicações foram encontradas para esta revisão integrativa da literatura, mesmo
utilizando-se de buscas complementares. Estudos futuros podem recorrer a maior número de bases de dados, incluindo
bases não acessadas nesta revisão e utilizar outros descritores. Ainda, proceder uma avaliação crítica dos métodos
empregados visando colaborar com o debate científico sobre o tema.

9288538- AVALIAÇÃO DE HABILIDADES SOCIAIS EM UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA
LITERATURA NACIONAL E INTERNACIONAL.
Mariana de Oliveira Bortolatto (UFSC), Jéssica Limberger (UNISINOS), Ilana Andretta (UNISINOS),
Fernanda Machado Lopes (UFSC), Julya Fernandes Kronbauer
O ingresso na universidade é uma fase repleta de conflitos e desafios relacionados não só às exigências das atividades
acadêmicas, mas também a relacionamentos interpessoais e sociais e ao desenvolvimento propriamente dito. Adaptarse à vida universitária implica em participar de um novo contexto e se relacionar com os outros de forma satisfatória.
Esta pode ser uma experiência mais fácil ou mais difícil, sendo que o sucesso da mesma depende de vários fatores,
como redes de apoio, desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida, características e capacidades do mesmo,
repertório de habilidades sociais, ambiente e oportunidades que encontra. Assim, torna-se relevante reunir e analisar
as publicações existentes sobre HS e o público universitário. O presente estudo caracteriza-se como uma revisão
integrativa da literatura e objetiva identificar e analisar as publicações sobre avaliação de habilidades sociais em
universitários. Foram incluídos artigos empíricos em português, inglês e espanhol, encontrados nas bases PsycInfo,
Pubmed, Biblioteca Virtual da Saúde (BVS-PSI), Lilacs e Scielo e publicados no período de 2009 a 2018. As buscas foram
realizadas por dois juízes independentes, utilizando os termos: habilidades sociais OR habilidades interpessoais AND
universitários OR graduandos OR acadêmicos e seus respectivos termos em inglês e espanhol. Inicialmente foram
encontrados 235 artigos, contudo, após as etapas de exclusão, 30 deles foram selecionados para a análise. Os resultados
das pesquisas de avaliação de HS neste público-alvo encontraram correlação positiva entre HS e adaptação acadêmica,
expectativas acadêmicas, senso de autoeficácia, padrões de interação mais adequados e satisfatórios, idade, humor
com amigos e colegas, ter experiência de estágio ou emprego. Contudo, não demonstraram relação entre HS e
inteligência, nem HS e tipo de curso ou tipo de universidade. Os estudos envolvendo universitários com sintomas clínicos
apontaram relação entre uma menor pontuação em HS nos grupos clínicos com depressão e ansiedade em comparação
ao grupo controle, embora não se possa estabelecer relação de causa-efeito devido aos delineamentos empregados.
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Por fim, surge a hipótese de que as HS bem desenvolvidas podem interferir de forma positiva no desenvolvimento do
estudante, considerando que estas habilidades estão associadas a fatores como boa autoestima, rendimento acadêmico
e qualidade nas relações interpessoais. Logo, o investimento em treinamento de HS neste contexto deve ser estimulado.
1815946 - MAPEAMENTO BIBLIOMÉTRICO DA LITERATURA SOBRE BRINCADEIRAS DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA
ENTRE 2009 A 2019.
Mariana Bezerra das Flores (UFPA), Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
Brincar é fundamental para o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, linguísticas, sociais e afetivas.
Crianças com deficiência apresentam diversos comprometimentos em diferentes habilidades, menor frequência e
qualidade de brincadeiras com consequente prejuízo em seu desenvolvimento. Mapear os documentos mais citados na
literatura sobre o tema “brincadeiras e crianças com deficiência” é o principal objetivo deste estudo para compreensão
das últimas contribuições desta temática à comunidade científica. Esta revisão sistemática buscou artigos originais
desde 2009 ao 1º trimestre de 2019 na base eletrônica de dados Scopus com as palavras-chave “play” e “children with
disability” em língua inglesa. Após a aplicação dos filtros entre as 414 publicações encontradas, restaram apenas 85
artigos para análise. O software utilizado para a análise do banco de dados foi o VOSviewer, desenvolvido pela
Universidade de Leiden (Holanda) disponível gratuitamente apenas em idioma inglês, que gera mapas que permitem a
visualização de redes de comunicação bibliográfica. Como a variável Documentos não é passível de repetição, não houve
necessidade de padronizar dados similares no software. Foram encontrados 10 artigos que estabeleciam links entre si
no gráfico. Os temas abordados referiam-se a habilidades sociais e comunicativas com predominância na deficiência
intelectual Transtorno do Espectro Autista. O período de maior publicação dos documentos ocorreu entre 2010 e 2018.
Outra abordagem por frequência de citação, sem links no gráfico, foi realizada entre os documentos e exibiu 19 artigos
mais citados na base de dados. Entre estes 4 artigos abordaram habilidades sociais, 3 habilidades de brincar, 2
habilidades motoras, 1 habilidade de comunicação e 1 habilidade de aprendizagem. Os 8 artigos restantes versaram
sobre acessibilidade, inclusão e constituíam revisões sistemáticas. O período de maior publicação ocorreu entre 2010 e
2016. Esta metodologia recente e pouco explorada ainda possibilitou, na visualização da rede de citações, o grau de
“parentesco” entre publicações de períodos e localidades diferentes. Em outros estudos de revisão os temas mais
abordados foram habilidades sociais, inclusão e a crescente exploração, a partir de 2017, de habilidades de
aprendizagem em crianças com TEA. As publicações encontradas no presente estudo ainda sugerem pesquisas futuras
com abordagens ecológicas e/ou que incluam o contexto familiar em análises de brincadeiras semiestruturadas e livres.
Concluiu-se que, na abordagem em rede de citações e em citações sem rede, ou links, as interações sociais tiveram
maior visibilidade gráfica e configuraram o assunto de maior interesse entre as publicações sobre brincadeiras de
crianças com deficiência.

BLOCO DE PÔSTERES 03
2812762 - ANÁLISE BIOECOLÓGICA DOS PROCESSOS DE RESILIÊNCIA EM CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Manuela Almeida da Silva Santo (UFRGS), Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASSALE)
A violência é um fator de risco que repercute de forma significativa desenvolvimento de uma criança - não só na
estruturação de sua personalidade, como no seu desenvolvimento social, emocional e cognitivo. Como risco entendese os eventos críticos de vida que se traduzem em adversidades individuais ou ambientais que aumentam a
probabilidades de efeitos negativos no desenvolvimento da criança o que, portanto, pode torná-la mais vulnerável.
Entretanto, o impacto que a violência irá gerar em cada criança irá depender de múltiplos fatores, entre eles a idade da
criança que sofreu a violência, seu grau de desenvolvimento, o tipo de abuso cometido, a frequência, duração e
gravidade em que este ocorreu, além do tipo de relação existente entre a vítima e o agressor A resiliência, entendida
como um processo de superação do ser humano frente a adversidades da vida, atua como importante fator de proteção
no contexto de violência na infância. Para isso, é preciso que a rede de proteção à criança possa mudar o seu olhar
diante da criança vítima de violência, percebendo-a como um ser em desenvolvimento com potenciais e habilidades a
serem exploradas. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo geral analisar o processo de resiliência de crianças
vítimas de violência sexual. Os objetivos específicos buscaram analisar os aspectos relacionados à violação de direitos
das crianças, identificar os fatores de risco e proteção presentes nos processos de resiliência e discutir a implicação da
intersetorialidade nesse contexto. Esta foi uma pesquisa qualitativa de cunho exploratório, baseada no método do
estudo de casos múltiplos. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com duas crianças em situação de violência
sexual e com seus respectivos responsáveis. Posteriormente, foi realizada uma análise de conteúdo das entrevistas,
além de uma análise dos prontuários dessas crianças. Constatou-se que, mesmo na presença de fatores de risco
significativos como a violência sexual, fatores de proteção como a presença de adultos de referência afetiva,
características pessoais de habilidade para resolver problemas, autoestima, empatia e perspectivas positivas de futuro
contribuíram para a construção dos processos de resiliência. Ressalta-se a importância de fomentar uma maior
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integração da rede de assistência e proteção à criança para que esta se torne, cada vez mais, um fator de proteção
substancial para a infância.
6229727 - EVASÃO E REPROVAÇÃO ESCOLAR NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA: ASSOCIAÇÕES COM USO ABUSIVO
DE ÁLCOOL PELOS PAIS.
Michael de Quadros Duarte (UFRGS), Carolina Palmeiro Lima (UFRGS),
Jaqueline Portella Giordani (UFRGS), Clarissa Marceli Trentini (UFRGS)
A reprovação e a evasão escolar possuem uma série de determinantes e indicadores. As características familiares, como
nível educacional dos pais, têm sido relacionadas a esses aspectos. Para esse estudo, buscou-se investigar a associação
entre a reprovação ou evasão escolar e o uso abusivo de álcool dos responsáveis durante a infância ou adolescência dos
respondentes. Essa é uma pesquisa retrospectiva e transversal, de caráter quantitativo e correlacional. Participaram do
estudo 510 pessoas com idades entre 18 e 59 anos (MD = 30,64; DP = 10,47), sendo 77,3% do sexo feminino. Os
participantes responderam a um questionário sobre dados sociodemográficos e sobre adversidades na infância e na
adolescência. Para essa análise, foram utilizadas perguntas binárias sobre evasão escolar: “Você parou alguma vez de
estudar quando era criança ou adolescente (até os 18 anos de idade)?”); reprovação escolar: “Você foi reprovado
alguma vez enquanto estava na escola (até os 18 anos de idade)?”) e uso abusivo de álcool pelos pais: “Seus pais ou
responsáveis faziam uso abusivo de álcool durante a sua infância/adolescência?”. Os resultados demonstraram
associação entre evasão escolar e uso abusivo de álcool pelos pais, sendo que, aqueles que relataram terem parado de
estudar antes dos 18 anos de idade, com mais frequência responderam que os pais faziam uso abusivo de álcool, χ² (1,
N = 510) = 9,244, p = 0,002, ϕ = 0,135). O mesmo resultado foi encontrado em relação à reprovação, ou seja, aqueles
indivíduos que reportaram histórico de reprovação na escola antes da idade adulta tendiam a relatar com mais
frequência que os pais faziam uso abusivo de álcool durante esse período de desenvolvimento, χ² (1, N = 510) = 6,495,
p = 0,011, ϕ = 0,113) mas com menor tamanho de efeito observado. Os resultados desse estudo indicam que o uso
abusivo de álcool pelos pais pode ser um fator que aumenta as chances de evasão ou reprovação escolar. Considerandose que o uso abusivo de álcool pode estar relacionado com maior risco de comportamentos parentais disfuncionais e
violência intrafamiliar, é plausível que esses aspectos afetem o desempenho escolar de crianças e adolescentes, tendo
em vista que fazem parte do seu contexto. Entretanto, são necessárias pesquisas que contemplem outras variáveis
parentais e escolares para uma maior compreensão da associação apresentada. Ressalta-se a necessidade de
intervenções e assistência às famílias como forma de prevenir, em parte, a evasão ou reprovação escolar de crianças e
adolescentes.
4977629 - FATORES DE RISCO INDIVIDUAIS E FAMILIARES PARA A VIOLÊNCIA PERPETRADA POR HOMENS CONTRA
MULHERES EM RELACIONAMENTOS ÍNTIMOS.
Thays Carolyna Pires Mazzini Bordini (PUCRS), Julliane Quevedo de Moura (PUCRS),
Luísa Fernanda Habigzang (PUCRS), Julia Vazquez Ennes (UFRGS)
A violência contra mulher é considerada um grave problema de saúde pública. No Brasil, nota-se um grande avanço em
relação às políticas públicas para as vítimas de violência. Contudo, é extremamente incipiente intervenções para
homens autores de violência. É destacado pela literatura a necessidade de maior atenção a esses homens, com o intuito
de diminuir a violência conta a mulher. Este estudo teve como objetivo identificar e compreender fatores de risco
individuais e familiares para a perpetuação da violência por homens contra mulheres nos relacionamentos íntimos. Os
fatores investigados foram maus-tratos na infância, expressão da raiva, crenças legitimadoras de violência conjugal e
estratégias de resolução de conflitos. Trata-se de estudo com caráter descritivo a partir da análise de casos múltiplos.
Os participantes foram oito homens, maiores de 18 anos respondendo a processo judicial devido a Lei Maria da Penha.
Para a avaliação desses homens foi utilizado um questionário sociodemográfico e os seguintes instrumentos: Childhood
Trauma Questionnaire (CTQ), Escala de Crenças sobre a Violência Conjugal (E.C.V.C), Escala Tática de Conflitos (CTS2) e
State-Trait Anger Expression Inventory-2 (STAXI-2). Os homens tiveram idades que variaram de 30 a 47 anos, com baixa
escolaridade. Pode-se constatar que havia presença de maus-tratos na infância em sete dos oito homens avaliados e a
tipologia da violência com maior frequência foi a negligência física. Além disso, dois dos oito participantes presenciaram
violência dos pais na infância. Nesse estudo foi identificada a perpetuação de todos os tipos de violência explicitados na
Lei Maria da Penha. Todos os participantes concordaram com crenças legitimadoras de violência contra mulher. Os
resultados da CTS2 mostraram que os homens percebiam reciprocidade de violência entre o casal. Além disso,
atribuíram maior potencial ofensivo a parceira e percebiam que eles se importavam mais com a relação. Os resultados
do STAXI-2 apontaram que todos apresentaram algum nível de raiva desadaptativa e dois participantes pontuaram raiva
em nível crônico. Sete dos oito homens apresentaram histórico de uso de álcool. A vivência de violência na infância
pode contribuir para o aprendizado de que as agressões são formas válidas de resolver conflitos entre o casal. Os
estereótipos de gênero contribuem para a legitimação da violência contra mulher. Os padrões de masculinidade
incentivam comportamentos agressivos e expressão da raiva. Os fatores de risco identificados nesse estudo podem
constituir-se em focos de intervenção para homens autores de violência contra mulher.
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2793296 - PERCEPÇÃO DE PROFESSORES ACERCA DO BULLYING.
Letícia Nagel Bérgamo (Prefeitura de Joinville), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
O bullying pode ser compreendido como uma forma relacional agressiva, onde há o exercício de poder de um ou mais
alunos sobre outro(s), de modo intencional e com caráter repetitivo. Trata-se de uma problemática presente nas
interações sociais de crianças nas escolas e exige intervenção dos professores. Este estudo teve como objetivo conhecer
a percepção dos professores sobre o bullying, considerando: (i) frequência de situações em seu contexto; (ii) nível de
gravidade; (iii) necessidade de intervenção; (iv) autoeficácia para lidar com a situação. Para tanto, delineou-se um
estudo quantitativo. Participaram 50 professores do ensino fundamental da cidade de Joinville (SC), que responderam
o Questionário de Práticas Docentes diante do Bullying. O instrumento apresentou duas vinhetas que ilustraram um
episódio de agressão direta e um de agressão relacional envolvendo alunos. Observando as vinhetas, os professores
responderam os itens mencionados através de escala de quatro pontos. Os dados foram analisados por meio da
estatística descritiva e do teste de Wilcoxon. Os professores relataram que pouco observaram incidentes de bullying
entre os seus alunos durante o último semestre e perceberam situações de agressão direta com mais frequência do que
situações de agressão relacional. A percepção do nível de gravidade variou entre moderado e alto (código 2 = moderado
e 3 = alto), no entanto o episódio de agressão direta (média 2,86) foi considerado mais grave do que o de agressão
relacional (média 2,66), havendo resultado significativo pelo teste de Wilcoxon (Z=-2,13; p=0,03). Os participantes
concordaram com a necessidade de intervenção em situações de bullying (média 2,80) (código 2 = concordo em parte
e 3 = concordo totalmente), no entanto, concordaram em parte quanto à percepção de autoeficácia para lidar com as
situações, sendo este um dado significativo (Z=-5,55; p=0,00). Outros estudos informam que geralmente o professor
não se sente preparado para lidar com o bullying (Bauman & Hurley, 2005; Duy, 2013). A percepção de incidentes de
agressão direta como mais graves do que incidentes de agressão relacional também foram encontradas nas pesquisas
de Bauman e Del Rio (2005), Jacobsen e Bauman (2007) e Cunha (2013). Tanto diante da agressão direta como da
agressão relacional a intervenção é importante e pode contribuir para a redução da incidência de bullying (Duy, 2013;
Olweus, 1993; Smith & cols., 2002). Os resultados enfatizam a necessidade de formação docente sobre o tema.
7471262 - PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE CASOS DE VIOLÊNCIA AUTOPROVOCADA NO RIO GRANDE DO SUL NO
PERÍODO DE 2014 A 2017.
Isadora Silveira Ligório (PUCRS), Lívia Maria Bedin Tomasi (UFRGS), Luísa Fernanda Habigzang (PUCRS)
A violência autoprovocada é caracterizada por lesões intencionais que uma pessoa provoca em si mesma e inclui
comportamentos de autoagressões, tentativa de suicídio e suicídio. A autoagressão e a tentativa de suicídio são
consideradas importantes fatores de risco para o suicídio consumado. O Rio Grande do Sul é um dos estados com
maiores índices de violência autoprovocada e o estado com maiores taxas de óbito por suicídio, apresentando 10,3
óbitos a cada 100 mil habitantes, quase o dobro da média nacional. Apesar de ser um grave problema de saúde pública,
casos de violência autoprovocada são subnotificados, o que faz com que o acesso aos dados seja limitado. A notificação
e posterior análise desses casos é necessária para compreender as particularidades dessa população, bem como
identificar a magnitude e gravidade do fenômeno. O trabalho tem como objetivo analisar casos de violência
autoprovocada notificados por profissionais da saúde no RS, no período de 2014 a 2017, avaliar os meios de violência
predominantes e características associadas. Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo, em que foram realizadas
análises descritivas (frequências) e de associação (qui-quadrado). Foram analisadas 13.820 notificações de casos de
violência autoprovocada e suas informações foram extraídas das fichas de notificação individual de violência
interpessoal/autoprovocada (FIN-SINAN) planilhadas e cedidas pelo Centro de Vigilância em Saúde. A média de idade
identificada foi de 34,27 anos (DP=16,12) e 64,78% dos casos eram do sexo feminino. Os resultados indicaram maior
prevalência de casos de lesão autoprovocada em mulheres, solteiras, de ensino fundamental incompleto, na faixa etária
do início da adolescência até a vida adulta, de zona urbana, em que a maior parte das ocorrências aconteceram na
residência e apresentaram caráter repetitivo. Estudos sobre violência autoprovocada ainda são incipientes no Brasil.
Ressalta-se a importância de pesquisas na área, para melhor compreender os aspectos dessa população e fatores de
risco associados. A notificação imediata desses eventos é uma estratégia de prevenção para novas lesões, tentativas ou
concretização do suicídio. Fomento: CNPq
3999653 - VITIMIZAÇÃO ENTRE PARES: UMA EXPERIÊNCIA DE INTERVENÇÃO.
Letícia Nagel Bérgamo (Prefeitura de Joinville), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
A vitimização entre pares pode ser definida como um desequilíbrio de forças que ocorre na interação social entre pares,
com a presença de comportamento agressivo e negativo em detrimento de alguém, podendo se prolongar ao longo do
tempo. Nesse contexto, é importante compreender como processos discriminatórios podem influenciar esse modo
relacional. Este trabalho apresenta uma experiência de atuação do psicólogo numa situação de discriminação
envolvendo uma menina de 11 anos, filha de pais de baixa renda. O atendimento ocorreu no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social – CREAS de Joinville (SC), devido a uma denúncia de negligência efetuada pela escola.
A avaliação realizada, apontou que a criança não era negligenciada por seus pais, mas sofria discriminação na escola,
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pelo fato dos pais trabalharem com reciclagem, sendo verificado um processo de exclusão social. A partir daí, delineouse uma proposta de intervenção abrangendo a família e a escola. No CREAS ocorreram 8 atendimentos com a criança e
3 encontros de orientação aos pais. Foram realizados, na escola, 4 encontros quinzenais de assessoria para a professora
(5º. ano), objetivando promover a conscientização dos processos relacionais com vistas ao aprimoramento de práticas
inclusivas. O primeiro encontro abordou a problemática da discriminação; no segundo encontro discutiu-se como a
prática docente poderia contribuir para a qualidade da interação entre pares e se iniciou a elaboração de um projeto; o
terceiro encontro objetivou acompanhar o trabalho pedagógico. No quarto encontro, ocorreu o feedback e fechamento
do trabalho. Os resultados apontaram que a intervenção psicológica promoveu práticas capazes de considerar a
realidade do aluno. A professora desenvolveu um projeto sobre reciclagem e valorização de seus trabalhadores. Partiu
do conhecimento dos alunos possibilitando a criança em questão apresentar as suas contribuições. Na interação em
sala de aula, ocupou o lugar daquele que sabe e essa experiência, na interação com seus pares, provocou um movimento
de descontinuidade ao que vinha se apresentando até então. Segundo a professora, a criança e a família, as atividades
promoveram avanços no conhecimento e na qualidade da interação social entre o grupo de pares, minimizando a
discriminação. A experiência mostrou o quanto a escola precisa estar atenta as interações que ocorrem em seu contexto
e a promoção de práticas inclusivas.
7785291 - A PSICOLOGIA E AS PRÁTICAS POPULARES EM SAÚDE NO TRABALHO COM POPULAÇÕES INDÍGENAS:
RELATO DE EXPERIÊNCIA
Fernanda Barbosa Miragem (UFRGS)
As práticas populares em saúde fazem parte da história desde as mais antigas civilizações. Somado aos avanços
tecnológicos na área da saúde, o saber popular é de grande relevância no trabalho junto às comunidades indígenas,
mostrando-se um desafio para os profissionais da Psicologia unir esses conhecimentos dentro de uma área
relativamente nova de inserção profissional. Estudos indicam que a assistência à saúde indígena deve respeitar as
especificidades culturais de cada grupo ou etnia, seu espaço demográfico, as migrações e suas crenças sobre saúde e
adoecimento. O presente trabalho é fruto da experiência profissional da autora junto à Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI), órgão responsável pela gestão e execução do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no Sistema
Único de Saúde. Durante a prática profissional, ocorreu a intervenção na comunidade indígena do Morro do Osso,
localizada no município de Porto Alegre/RS. A população indígena dessa comunidade é da etnia kaingang. A metodologia
adotada foram realizações de rodas de conversa com a comunidade, entrevistas e observações participantes. Em um
primeiro momento, analisou-se a demanda trazida pelo grupo sobre casos de violência e abuso do uso de álcool por
membros da comunidade. A partir disso, buscou-se investigar as formas de utilização das bebidas alcoólicas dentro do
contexto atual, relacionando com aspectos históricos do uso do álcool pela etnia kaingang. Também foi discutida com
a comunidade a situação de conflito dentro da área, uma vez que o território inserido em meio urbano passa por um
longo processo de demarcação de terra indígena e sofre resistência por instituições locais e moradores do entorno.
Entre os resultados destacam-se o fortalecimento do papel do agente indígena de saúde dentro da equipe
multiprofissional, principalmente em ações de promoção de saúde e prevenção ao uso abusivo de álcool; a ampliação
das possibilidades de atuação da equipe de saúde entre os indígenas, em atividades de promoção de saúde; o trabalho
em conjunto entre os kujà (xamãs) e a Psicologia, visando ao bem viver indígena e às práticas de fortalecimento da
cultura kaingang. O diálogo e a troca de experiências entre a Psicologia e o saber tradicional mostrou-se um território
fértil para a discussão das especificidades culturais, para o planejamento em conjunto das ações de promoção de saúde
e de prevenção ao uso abusivo de álcool e seus determinantes.
6486592 - PROTAGONISMO JUVENIL ANTIDROGAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO SEXTO ANO DE
UMA ESCOLA PÚBLICA EM SANTARÉM, PARÁ.
Martinho de Souza Leite (UFOPA), Iana Maria Rodrigues Cordovil (UFOPA), Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA)
As ações de prevenção ao uso de drogas e abuso são orientadas em três níveis. No nível primário a prevenção auxilia o
indivíduo na construção de um estilo de vida saudável, sem drogas. Esse nível de prevenção pode ser realizado nas
escolas, em parceria com outras instituições de educação, como as universidades. Esse trabalho tem como objetivo
relatar as atividades extensionistas realizadas no âmbito do projeto “Drogas de abuso: ações preventivas em escolas do
ensino fundamental”, por docentes e alunos de uma universidade pública em Santarém, Pará. O projeto foi executado
de março a setembro de 2018, em 3 etapas: 1- sensibilização de professores e alunos quanto ao tema; 2- construção de
tecnologia social pelos participantes e 3- ação dos multiplicadores em outra escola. Na primeira etapa, houve reuniões
de sensibilização para professores e alunos do 6º ano fundamental. Um grupo de 12 alunos se voluntariou aos
encontros. No decorrer das ações, houve desistência de 4 alunos, contudo, os participantes que permaneceram
captaram mais 2 alunos, o que demonstrou que o grupo começava a se tornar protagonista de sua própria história,
frente às drogas de abuso. Na 2ª etapa foi proposto aos participantes a construção de uma tecnologia social que fosse
utilizada em ações antidrogas nas escolas. Os participantes escreveram cartas com suas propostas, totalizando 13 ideias.
A ideia mais votada foi gincana de músicas e histórias, que foi apresentada ao corpo técnico da escola. O projeto da
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gincana foi construído coletivamente por alunos e professores. Após a divulgação, formaram-se 8 equipes, totalizando
41 participantes. A gincana foi realizada e contou com a participação, como jurados, de professores e membros do
Programa Educacional de Resistência às drogas. Ao final das apresentações houve divulgação do resultado e entrega da
premiação. A 3ª etapa ocorreu em outra escola, quando os extensionistas entraram em contato com aquela, para iniciar
o processo de divulgação da gincana. Uma escola acolheu a proposta e 22 alunos que haviam participado do projeto na
1ª escola, participaram dessa ação de divulgação da tecnologia social antidrogas, tornando-se assim, multiplicadores do
conhecimento. A gincana foi realizada naquela 2ª escola e ao final foi realizada roda de conversa com todos os
participantes, percebendo-se assim, o protagonismo desenvolvido pelos alunos participantes do projeto. Conclui-se que
as ações realizadas mobilizaram alunos e professores das escolas e que os alunos tiveram a oportunidade de refletir
sobre o tema, tornando-se multiplicadores do conhecimento construído.
9934944 - AJUSTAMENTO ÉTICO-POLÍTICO E A CLÍNICA AMPLIADA EM GESTALT-TERAPIA: LIMITES E POSSIBILIDADES
DE ACESSO AO OUTRO NO TRABALHO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE PROSTITUIÇÃO.
Priscila Pires Alves (UFF), Tainá Cristina Maciel Migoto (UFF)
A abordagem gestáltica visa o estabelecimento de ajustamentos satisfatórios da pessoa com o seu campo dinâmico
relacional. No contexto da clínica ampliada, a importância de apreender o sujeito no seu território, palco de seus
conflitos e existência, é uma condição essencial para que as ações possam se efetivar de modo cuidadoso. Neste
trabalho, apresenta-se uma experiência de estágio com mulheres em situação de prostituição que consistiu no
atendimento clínico através da Gestalt-terapia, com a finalidade de favorecer o ajustamento ético-político, a promoção
de ações que possibilitassem a compreensão de si, de sua autonomia, potencializando as singularidades e sua
consciência como ser-no-mundo. A reflexão sobre a prostituição, traz ao longo dos tempos, a necessidade de se
considerar os elementos estruturantes da condição de desigualdade que essa vivência produz. Como uma construção
histórica, a prostituição foi modificada e adaptada a cada época, mas sempre manteve elementos comuns que se
atualizam a saber: sexualidade, família, relações econômicas e de poder. Razão pela qual compreender os fenômenos
que se revelam na processualidade no tempo e do espaço do campo, torna-se imprescindível. Essa experiência trouxe
indagações importantes: Como acessar o outro a partir dos atravessamentos éticos-políticos que nos situam em lugares
e posições de vulnerabilidade? Os pedidos de ajuda em fazer documentos, acompanhamento médico e por terapia
estavam sempre presentes nos contatos que se estabeleceram. A partir do levantamento das demandas, buscou-se
construir estratégias de cuidado e ferramentas para auxiliar as mulheres. Entretanto, houve uma grande barreira por
parte da equipe para entender as condições e os sofrimentos advindos daquela realidade. Como por exemplo, dúvidas
se elas realmente não gostavam de ocupar aquele lugar ou como a proposta de “um dia de beleza” para proporcionar
autonomia e empoderamento, obviamente recusadas. Constata-se o quanto o tema da prostituição está permeado pelo
senso comum, moralismo e preconceitos que impedem o acesso ao outro, tal como ele pode se revelar, impossibilitando
com isso, o desenvolvimento de estratégias de alcance efetivo dessas pessoas na situação da clínica ampliada. Tal
ocorrência nos leva a considerar sobre o efeito da invisibilidade social na vida dessas pessoas que não encontram
ancoragem para favorecer seu ajustamento ético-político nas relações de cuidado. A experiência de intervenção,
marcada por impossibilidades e limitações, permitiu compreender o grande desafio que ainda temos ao desenvolver
intervenções dialógicas, em rede que enfatizem verdadeiramente as relações e singularidades do outro, uma das
principais dimensões do cuidado.

BLOCO DE PÔSTERES 04
2939134 - A PERCEPÇÃO DE PAIS E MÃES SOBRE O USO DAS HABILIDADES SOCIAIS NA COPARENTALIDADE.
Ana Rubia Bezerra de Oliveira (UFSCAR), Ana Rubia Bezerra de Oliveira (UFSCAR),
Elizabeth J. Barham (UFSCAR), Thaís Ramos de Carvalho (UFSCAR)
A coparentalidade é o relacionamento estabelecido entre duas pessoas que são responsáveis por criar uma criança,
juntas. Quanto mais positiva essa relação, maior a possibilidade de que os adultos envolvidos estejam satisfeitos com a
divisão das tarefas parentais. Um relacionamento coparental positivo também pode contribuir para que os esforços dos
pais sejam somados e a criança tenha maior aproveitamento dos cuidados oferecidos. Diante destes efeitos amplos e
de longa duração, faz-se importante considerar maneiras de ajudar os pais quando esse relacionamento torna-se
conflituoso. Para que isso seja feito, é necessário que sejam identificados conhecimentos e habilidades que atuem como
facilitadores de uma relação coparental positiva. Ainda que não haja estudos publicados sobre o impacto das
habilidades sociais no relacionamento coparental, evidências da literatura apontam a importância dessas habilidades
para a qualidade de outros relacionamentos, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Assim, o objetivo do
presente estudo foi compreender a percepção de pais e mães do uso das habilidades sociais no contexto da
coparentalidade. Foram entrevistados 16 pais e mães, com um filho de até 6 anos de idade. Um por vez, o conceito
central de 10 classes de habilidades sociais foi explicado e exemplos de comportamentos da classe em questão foram
dados, para depois perguntar aos pais a frequência (pontuada usando uma escala de 0 a 10) de uso de comportamentos
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desta classe nas suas interações coparentais, a influência (positiva ou negativa) do uso de comportamentos da classe
em questão e qual a intensidade dessa influência (pontuada usando uma escala de 0 a 10) sobre a relação coparental.
Os resultados mostram que a maioria dos entrevistados considerou que nove das classes de habilidades sociais têm
influência positiva expressiva na coparentalidade (pontuações médias entre 7,7 a 9,5 pontos). Somente a classe de
habilidades sociais falar em público foi indicada como pouco relevante (M = 2,4; DP = 3,87). Além disso, para as classes
de habilidades sociais consideradas relevantes, os respondentes davam exemplos pessoais e indicaram que usavam os
comportamentos destas classes com frequência média ou alta, no relacionamento coparental (com pontuações médias
entre 7,6 e 8,9). Portanto, com base nos relatos obtidos, parece que as habilidades sociais têm um papel importante no
estabelecimento e manutenção do relacionamento coparental. Em estudos futuros, será importante avaliar
intervenções que envolvam o treino de habilidades sociais no contexto de interações entre os pais, para favorecer o
desenvolvimento de uma coparentalidade positiva.
3524167 - ABORDAGEM DA PARENTALIDADE E DA COPARENTALIDADE NO PÓS-DIVÓRCIO: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR
DA CLÍNICA SISTÊMICA.
Bruna Taina Lictenfels (FACCAT), Elize de Matos Souto (FACCAT), Ana Maria Simeão Funck (FACCAT),
Beatriz Schmidt (UFRGS), Gisela Seolino Bitelo (FACCAT)
O divórcio e as transições familiares subsequentes podem consistir em eventos estressantes, que demandam
adaptações por parte de pais e filhos. Muitos divórcios ocorrem em famílias com crianças, ou seja, pessoas em condição
especial de desenvolvimento. Nesses casos, embora a conjugalidade seja rompida, é importante que as tarefas parentais
e coparentais sejam conduzidas adequadamente, visando prevenir impactos negativos à saúde mental e ao bem-estar
das crianças. Em famílias cujos pais são heterossexuais, a parentalidade consiste na relação diádica mãe-filho e pai-filho,
ao passo que a coparentalidade se refere à relação triádica mãe-pai-filho. Aspectos tais quais a intensidade dos conflitos
entre os ex-cônjuges, sentimentos de raiva, culpa e vergonha, bem como mudanças nos arranjos de moradia e no tempo
que os pais compartilham com os filhos podem influenciar a qualidade parental e coparental, trazendo desafios à nova
configuração familiar. O objetivo desse estudo é apresentar intervenções realizadas para promover a qualidade da
parentalidade e da coparentalidade no pós-divórcio, junto a duas famílias em que a mãe e a criança (sexo masculino)
eram atendidas em terapia sistêmica, em Clínica-Escola de Psicologia. Com cada uma das famílias, realizou-se
atendimentos quinzenais, por dupla de coterapeutas, com docente supervisor e equipe reflexiva, em sala de espelho
unidirecional. Os dois casos apresentavam características semelhantes: no pós-divórcio, mãe e filho passaram a morar
com a família ampliada materna; pai e filho passaram a manter pouco contato; pai não pagava regularmente pensão
alimentícia; mãe apresentava relatos de sobrecarga, em função do acúmulo das atividades domésticas, de cuidados ao
filho e no emprego; pai havia recasado e mãe estava se envolvendo em um novo relacionamento afetivo;
encaminhamento para terapia de família devido a problemas comportamentais e acadêmicos apresentados pela
criança. Nos atendimentos, retirou-se o foco do ‘paciente identificado’, visando elucidar relacionalmente os sintomas.
Priorizou-se o questionamento circular, para favorecer a conexão entre comportamentos que a família atribuía a
eventos vivenciados, ressignificando-os. Realizou-se intervenções psicoeducativas sobre estabelecimento de limites e
manejo de comportamento desafiadores apresentados pelas crianças, bem como sensibilização sobre a importância do
contato com o pai e a família paterna. Adaptou-se as intervenções às possibilidades das famílias, com a manutenção de
postura empática. Em ambos os casos, os resultados evidenciaram a melhoria da qualidade da interação mãe-filho e o
uso de estratégias mais construtivas de resolução de conflitos. Em um caso, identificou-se maior aproximação pai-filho
e, em outro, melhoria do desempenho acadêmico da criança.
3964710- PARENTALIDADE HOMOAFETIVA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.
Gabriel Henrique Bomfim de França (UNIVALI), Carina Nunes Bossardi (UNIVALI),
Álex Wilson Valachinski (UNIVALI)
A família é a primeira instituição socializadora do indivíduo, e a esta cabe vários papéis fundamentais na construção do
sujeito, como a sua moral, ética, personalidade, cultura, etc. Entretanto o que se entende como família, vem se
modificando durante a história e, atualmente, conceitos como homoparentalidade, monoparentalidade e
transparentalidade estão se tornando comuns na sociedade. Tendo em vista esse crescente fenômeno social, é
imprescindível compreender quais tipos de estudos estão sendo realizados para o entendimento desse fenômeno, tal
como, os países que mais publicam a respeito e o tipo de estudo realizado. Este estudo teve por objetivo analisar
publicações científicas acerca do tema parentalidade homoafetiva, buscando conhecer os tipos de pesquisas realizadas
e seus principais objetivos. Foram utilizadas as palavras chaves “pais homossexuais”, “homoafetivas”, “transgêneros e
família” e “homoparentalidade” e seus descritores equivalentes em inglês, “homossexual parent”, “adoptive gay
parents”, “transgender and family”, “homoparentality”. As bases de dados utilizadas foram Literatura Latino-americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Biblioteca Virtual em Saúde –
Psicologia (BVS-Psi), Psycarticles (por meio do Portal de Periódicos CAPES). A metodologia utilizada foi o PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses), que visa elucidar os métodos e critérios
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utilizados pelos pesquisadores para a sua revisão de literatura e/ou meta-análise. Inicialmente foram encontrados 2293,
e após a eliminação por ano, disponibilidade para leitura integral e os critérios estabelecidos para esse estudo, restaram
42 artigos, sendo 5 artigos de revisão, 10 teóricos e 27 empíricos. Estes foram lidos na íntegra e agrupados em tabelas
que os separavam por países que foram publicados e gêneros de pesquisa (teórico, revisão, qualitativo, quantitativo,
qualitativo/quantitativo). Os resultados demonstraram que a maior parte dos artigos teóricos e de revisão foram
publicados no Brasil, assim como os artigos qualitativos. Os artigos quantitativos e quali/quanti, foram majoritariamente
publicados nos Estados Unidos. Em relação aos artigos empíricos, a maior parte investiga tanto a homoparentalidade
masculina quanto a feminina, cruzando dados e analisando. Foi encontrado ainda que há mais artigos investigando
estritamente a homoparentalidade feminina do que a homoparentalidade masculina, e artigos que investigavam a
percepção dos filhos nessas famílias foram minoria. A partir destes dados, conclui-se que o Brasil tem seu foco de
estudos com artigos teóricos, revisão e de cunho qualitativo. Percebeu-se também, a necessidade de artigos que
investiguem os filhos de casais homoafetivos, assim como há necessidade de se realizar estudos quantitativos e
quali/quanti no Brasil.
4494490- IMPLICAÇÕES DA PARENTALIDADE NO CONTEXTO DA ADOÇÃO TARDIA: ESTUDO DE CASO.
Georgia Roberta Kehl (FSG), Lisandra Mendes da Silva (FSG), Paola Amaro de Carvalho (FSG),
Rafaela Della Giustina (FSG), Joice Cadore Sonego (FSG)
A adoção é um processo regulamentado por lei e realizado quando há impossibilidade de a criança/adolescente
permanecer em seu núcleo familiar. Assim, terceiros irão assumir a responsabilidade por este sujeito, tornando-se pais
através de laços socioafetivos. O processo adotivo pode ser considerado como uma gestação, onde os adotantes devem
preparar-se para a chegada deste novo membro, pensando no lugar que este irá ocupar na família. Ainda que a maioria
dos casais pretendentes tenham em seu perfil de escolha a idade (crianças de até dois anos), há quem opte por tornarse pai/mãe de uma criança mais velha. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo discutir as implicações da
parentalidade no contexto da adoção tardia a partir de um estudo de caso. O caso apresentado faz parte de um estudo
maior, aprovado por Comitê de Ética e Pesquisa, sob parecer número 3.202.02, tendo sido realizado em uma cidade do
interior do Rio Grande do Sul. Os participantes do estudo foram recrutados a partir da técnica snowball, preencheram
uma ficha de dados sociodemográficos, responderam a uma entrevista semiestruturada, bem como assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido. Para o presente estudo, apresenta-se o caso de Maria, André e Ana (nomes
fictícios). A partir da realização da entrevista com o casal, os dados coletados foram analisados por meio da análise de
conteúdo. O casal adotou Ana quando a menina tinha quatro anos, após cinco anos habilitados e aguardando pela
adoção. Maria e André, ao não conseguirem engravidar, optaram por não realizar nenhuma técnica de reprodução
assistida, diferentemente de muitos casais que veem a adoção como a última opção para se tornarem pais e mães. Além
deste aspecto, discutem-se outros aspectos relevantes da adoção tardia, a partir do caso de Maria, André e Ana, como
o desejo de ter filhos, os sentimentos vivenciados pelo casal ao longo do processo de adoção, a transição para a
parentalidade e os sentimentos vivenciados pelo casal, e as mudanças na rotina familiar com a chegada da criança.
Diferente de ter filhos, ser mãe e pai ultrapassa a biologia, a procriação e a gestação. É necessário dedicação a este
sujeito que traz consigo uma história anterior à adoção e que é, muitas vezes, permeada por abandono, violência e
negligência. Espera-se, com este trabalho, auxiliar na desmistificação dos preconceitos e julgamentos acerca da adoção,
especialmente no que se refere à adoção de crianças mais velhas, a chamada adoção tardia.
4754557- HOMOPARENTALIDADE NO CONTEXTO DA ADOÇÃO: PERCEPÇÕES E EXPECTATIVAS DE APOIO SOCIAL.
Aline Talita Rosa dos Santos (UFRGS), Eduarda Lauryn Manoel Soares (PUCRS),
Mônica Sperb Machado (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
A adoção corresponde a um processo de construção da parentalidade que se inicia muito antes da chegada do filho real,
exigindo ampla reorganização familiar, o que pode demandar a presença de redes de apoio. A literatura aponta que
casais homossexuais que desejam adotar podem enfrentar ainda outras peculiaridades no processo de adoção, como
vivências de preconceito ou pouco suporte social. Assim, o presente estudo teve por objetivo compreender as
percepções e expectativas de apoio social de adultos em casamentos homossexuais habilitados para adoção de uma
criança. Realizou-se um estudo de caso coletivo com cinco adultos homossexuais que estavam habilitadas através do
Cadastro Nacional de Adoção (CNA) de uma Comarca no Sul do Brasil, para adoção de uma criança de zero a seis anos.
Os instrumentos utilizados foram um questionário de dados sócio demográficos, um inventário para avaliação do
suporte familiar e uma entrevista semi estruturada. A entrevista foi transcrita e analisada a partir da análise de conteúdo
qualitativa, e os dados foram triangulados com os demais instrumentos. Os resultados indicaram quatro principais
fontes de apoio aos participantes: o parceiro, a família de origem, os amigos e os colegas de trabalho. Em todos os casos,
cônjuge e amigos foram vínculos reconhecidos como de apoio no momento de decisão e espera pela adoção; em dois
casos, por sua vez, havia pouca percepção de apoio familiar. A expectativa de receber apoio para o desempenho da
parentalidade futura, a partir da chegada da criança, foi reconhecida em alguns casos. Considera-se que conhecer as
expectativas de apoio no momento anterior à colocação da criança na família pode contribuir para pensar a necessidade
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de estruturação de uma rede para a chegada do futuro filho, além de ampliar o conhecimento sobre as demandas
presentes nas famílias homoparentais por adoção e revisão de fatores estressores que as cercam.
7793227 - COPARENTALIDADE AOS 24 MESES DE VIDA DA CRIANÇA.
Maitê Schneider (UFCSPA), Beatriz Schmidt (UFRGS), Rita de Cassia Sobreira Lopes (UFRGS),
Cesar Augusto Piccinini (UFRGS)
A coparentalidade diz respeito à forma como as figuras parentais se apoiam, coordenam e compartilham
responsabilidades no processo de cuidar e educar a criança. Em famílias nucleares, as demandas que a mãe e o pai
experienciam na relação coparental ao longo do tempo variam em função do desenvolvimento dos filhos, o que requer
constantemente readaptação e renegociação por parte dos genitores. O objetivo do presente estudo foi investigar a
coparentalidade aos 24 meses de vida da criança. Os participantes (n = 20) foram mães e pais de 10 famílias nucleares,
com um único filho e residentes na região metropolitana de Porto Alegre, os quais responderam à Entrevista sobre a
Experiência da Maternidade e à Entrevista sobre a Experiência da Paternidade, respectivamente. Os dados foram
analisados por meio de análise temática dedutiva, com base nos quatro temas componentes do conceito de
coparentalidade de Feinberg (2003): divisão de trabalho parental, apoio versus depreciação coparental, gerenciamento
das interações familiares e acordo nos cuidados. Quanto à divisão de trabalho parental, os resultados revelaram que os
cuidados básicos à criança e as atividades domésticas eram realizados sobretudo pela mãe, ao passo que o pai se
envolvia principalmente durante brincadeiras e momentos de lazer com a criança. Ainda assim, mãe e pai referiram
maior participação paterna em comparação a períodos anteriores do desenvolvimento infantil, especialmente nas
rotinas de alimentação e sono. Os achados também revelaram apoio e depreciação por parte de ambos os genitores,
com destaque às críticas maternas sobre a contribuição paterna. O gerenciamento das interações familiares se dava por
meio da colocação de limites a alguns comportamentos apresentados pela criança, em situações manejadas
conjuntamente pela mãe e pelo pai, bem como pelo estabelecimento de fronteiras na relação com os avós, que em
muitos casos também participavam dos cuidados aos netos e com frequência questionavam regras estipuladas pelos
genitores. O envolvimento triádico ocorria especialmente durante as refeições e no momento de dormir. Na maioria
das famílias, mãe e pai demonstraram bons níveis de acordo sobre tópicos relativos à criança, tais como prioridades
educacionais e expectativas comportamentais para a faixa etária. Os genitores também referiram boa comunicação nas
situações de desacordo, buscando definir em conjunto como proceder. Em linhas gerais, os resultados revelam
características e desafios da relação coparental aos 24 meses de vida da criança, período que demanda dos genitores
readaptação e renegociação, sobretudo em função das mudanças na linguagem e na mobilidade dos filhos.
7179987- RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DA SOBRECARGA MATERNA, DOS CUIDADOS BÁSICOS E DO SUPORTE
EMOCIONAL DE MÃES COM CRIANÇAS ENTRE 4 E 11 ANOS.
Amanda Macário de Almeida (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC),
Mauro Luís Vieira (UFSC), Carolina Duarte de Souza (UFSC)
Embora tenha ocorrido mudanças importantes nas dinâmicas familiares, a figura materna em muitos casos ainda é
considerada como a principal encarregada das atividades de cuidado dos(as) filhos(as), ao mesmo tempo em que se
constata a intensificação das mulheres no mercado de trabalho. Isso pode gerar um sentimento de sobrecarga nessas
mulheres. Este estudo objetivou investigar a relação entre a percepção materna em relação à sobrecarga materna,
cuidados básicos e suporte emocional de mães com crianças entre 4 e 11 anos. Participaram da pesquisa 30 mães (sendo
15 de famílias biparentais e 15 de monoparentais), cuja média de idade foi de 36,59 anos; a média de escolaridade foi
de 13,23 anos e a média de jornada de trabalho foi de 19,14 horas. As mães responderam o Inventário de Sobrecarga
do Cuidador (ISC) e o Inventário das Dimensões da Parentalidade (IDP). As respostas do ISC variam de zero (discordo
totalmente) a quatro (concordo totalmente), e quanto maior a pontuação, maior é a sobrecarga do cuidador. As
respostas do IDP variam de um (raramente) a seis (muito frequentemente), e quanto maior a pontuação, mais cuidados
básicos ou suporte emocional a mãe exerce com a criança. Por meio da análise de dados, constatou-se que as médias
das dimensões do ISC ficaram em 1,3, sendo consideradas baixas, o que indica que as mães percebem pouca sobrecarga.
Além disso, as médias das dimensões do IDP foram altas (5,4), indicando que as mães percebem que dão cuidados
básicos e suporte emocional com bastante frequência às crianças. Constatou-se que apesar das mães em geral
perceberem uma baixa sobrecarga, as correlações negativas estatisticamente significativas entre os níveis de sobrecarga
emocional e de vida pessoal e os níveis relatados de suporte emocional à criança, indicam a importância de considerar
essa variável (sobrecarga) na promoção de parentalidade positiva. Além disso, como a parentalidade é um fenômeno
complexo, recomenda-se a investigação de outras variáveis relacionadas a sobrecarga materna e à parentalidade, como
a coparentalidade, o maternal gatekeeping, o relacionamento conjugal e a carga mental de trabalho doméstico e a
criação dos filhos.
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7335741 - CONFLITO CONJUGAL E SISTEMA PARENTAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA NACIONAL
Gabriela Senedese de Pauli Galindo (FURB), Ana Helena Koprowski (FURB),
Lauren Beltrão Gomes (FURB)
Conflitos conjugais reverberam sobre o exercício da parentalidade e sobre todos os membros do sistema familiar,
impactando trajetórias de desenvolvimento tanto da família como também de cada um dos seus integrantes. O objetivo
do presente estudo foi analisar a produção científica nacional sobre as relações entre o conflito conjugal e a
parentalidade. Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, por meio de buscas de artigos publicados em periódicos
científicos indexados entre os anos de 2008 até 2018, nas bases de dados Scielo, Index Psicologia e PePSIC. De um
montante de 162 documentos encontrados, foram analisados 15 documentos. Os resultados e as discussões referentes
aos artigos científicos selecionados foram organizados em duas categorias, a saber: 1) Caracterização dos estudos, nos
quais foram trazidas informações quanto ao ano de publicação, participantes, delineamento metodológico,
instrumentos, objetivos e principais resultados, e 2) Principais Resultados, no qual, a fim de organizar a apresentação
dos achados das pesquisas analisadas, foram criadas três subcategorias temáticas, de acordo com as similaridades nos
temas abordados pelos artigos, quais foram: Parentalidade contemporânea e papeis parentais tradicionais, na qual se
evidencia que, apesar das modificações na sociedade nas últimas décadas, ainda há uma idealização da maternidade e
a sobrecarga de funções parentais sobre figura materna, bem como a visão do homem como provedor; Quando a
conjugalidade e a parentalidade se misturam, na qual se enfoca a permeabilidade dos dois sistemas e suas influências
recíprocas, além da importância de firmar limites entre tais sistemas para preservar o desenvolvimento dos filhos e a
saúde familiar; Conflito conjugal e sua relação com o desenvolvimento dos filhos, enfocando de que forma o conflito
conjugal pode se expressar em problemas no desenvolvimento dos filhos. Nos achados deste estudo, destaca-se a
prevalência de pesquisas com delineamento qualitativo de coleta e análise de dados, de modo que se observou uma
baixa produção de estudos quantitativos, indicando-se então novas possibilidades para pesquisas futuras. Prevaleceram
estudos com foco no conflito destrutivo. Os resultados expõem, ainda, uma compreensão bidirecional entre a relação
conjugal e parental, mas apenas um estudo teve como objetivo principal a bidirecionalidade. Destaca-se a importância
de proporcionar estudos sobre interações familiares e, em especial, sobre estratégias construtivas de resolução de
conflitos conjugais e parentais. Constatou-se escassez de pesquisas sobre o tema relativas à população brasileira.
7642253- OS SIGNIFICADOS DA PATERNIDADE: A EXPERIÊNCIA DA MONOPARENTALIDADE MASCULINA.
Bruna Fragoso Rodrigues (UFSM), Ângela Roos Campeol (UFSC), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM)
A paternidade pode ser compreendida como uma construção histórica e social, com influência do contexto em que o
pai e a sua família estão inseridos. Um conjunto de crenças e valores sobre o que é ser homem e pai tende a permear o
que se entende por função paterna e os significados atribuído ao tornar-se pai. Atualmente, diante da pluralidade de
arranjos familiares, destaca-se a família monoparental, que se define como um núcleo familiar com um pai ou mãe, sem
cônjuge, com um ou mais filhos sob sua responsabilidade. Nas últimas décadas, acompanha-se um contínuo
crescimento dos arranjos familiares monoparentais em que o homem é a principal figura de referência. Desse modo,
considera-se que as famílias monoparentais masculinas estão entre os arranjos que requerem mais atenção e
legitimidade. Assim, o presente trabalho pretende apresentar e discutir os principais resultados de um estudo
qualitativo e exploratório, com delineamento de estudo de caso que objetivou compreender os significados atribuídos
por pais (homens) de famílias monoparentais masculinas sobre o desempenho da paternidade à luz da teoria
bioecológica do desenvolvimento humano. Participaram quatro pais (homens), responsáveis por uma família
monoparental masculina simples, que estavam vivendo com ao menos um filho(a), com idade entre cinco e onze anos
sob sua responsabilidade, por um período mínimo de cinco meses. A respeito das características sociodemográficas dos
pais, apresentam diversidade quanto à renda e escolaridade. Entre os pais participantes, três assumiram a
monoparentalidade após a situação de separação conjugal e um a partir da viuvez. Diante dos relatos paternos
ressaltou-se o desejo e a predisposição para o exercício da paternidade. No entendimento dos pais, a chegada dos filhos
implicou em mudanças no ciclo de vida familiar e individual, tais como o sentimento de maior responsabilidade e
comprometimento social. No momento de transição para monoparentalidade estes homens reafirmaram a vontade de
estar próximo dos filhos e destaca-se a relação afetiva estabelecida entre pais e filhos, a participação ativa nos cuidados
físicos destes e nas tarefas domésticas, tarefas essas tradicionalmente atribuída às mulheres. Observou-se também que
a interação pais-filhos sofreu influência das características do contexto social em que a família estava inserida, por vezes
sendo discriminada em virtude de sua estrutura familiar. Esse estudo ao visar compreender os significados atribuídos à
paternidade pelos pais monoparentais, buscou tornar esse arranjo familiar mais visível e reconhecido na sociedade
atual, afinal mostrou-se legitimo a construção de relações saudáveis em famílias monoparentais masculinas.
3655695 – SENTIMENTOS, DIFICULDADES E PARTICIPAÇÃO PATERNA DO PARTO AO PRIMEIRO ANO DE VIDA DO BEBÊ.
Emily Schwade (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
O novo modelo de parentalidade preconiza a atuação do pai como cogenitor na criação dos filhos, participando de
tarefas domésticas e de cuidado, promovendo o desenvolvimento de habilidades cognitivas, lócus de controle interno
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e maior empatia infantil. O objetivo dessa revisão é apresentar as compreensões existentes sobre os sentimentos,
dificuldades e participação paterna do parto ao primeiro ano de vida do bebê através da apresentação de um “estado
da arte”, avaliando a qualidade das relações pai-bebê. O levantamento de artigos ocorreu entre setembro e outubro de
2018 nas bases de dados SciELO e PePSIC utilizando como descritor o termo “fatherhood”. Dos 86 artigos encontrados,
foram incluídas publicações em língua portuguesa que comportassem amostra de homens com idade superior a 19
anos, que durante a coleta de dados coabitavam com filhos biológicos normatípicos com idade entre 0 a 12 meses.
Foram excluídas publicações onde a gestante apresentasse problemas de saúde durante a gestação, puerpério ou que
envolvessem contextos de reprodução assistida. Após a aplicação dos critérios foram selecionados 4 artigos qualitativos,
publicados entre 2012 e 2017. Entre os resultados, encontrou-se que o desenvolvimento do vínculo foi identificado
como gradual, facilitado pela presença dos pais durante o parto e pela participação ativa nas rotinas de cuidado. Entre
as modificações compreendidas como necessárias para o estabelecimento do vínculo, foram citadas: mudanças na
rotina, no sono, no relacionamento conjugal e na relação familiar. Apesar do filho atuar como motivador diante das
dificuldades, as mudanças também foram associadas com tensão, desgaste físico e ansiedade, o que permite
caracterizar esse período como sentimentalmente ambíguo. Os pais relataram participar de brincadeiras e de atividades
de cuidado com o bebê. Entretanto, alguns relataram sentimento de incompetência ao realizar atividades como trocar,
dar banho e vestir o bebê, sendo a mãe considerada mais habilidosa e competente. Em um estudo, a divisão de tarefas
entre o casal seguia modelos mais tradicionais, onde a principal função paterna era a manutenção do lar. A carga horária
elevada no trabalho foi identificada como um impedimento para participação nos cuidados com o bebê. Os resultados
evidenciam a coexistência de diferentes modelos de parentalidade entre homens com idade entre 20 e 40 anos,
refletindo diferentes níveis de participação nas atividades de cuidado e divisões de papéis mais ou menos tradicionais.
Além disso, as principais dificuldades encontradas pelos pais envolvem falta de habilidade nas atividades de cuidado e
conflitos emocionais durante a transição para a parentalidade.

BLOCO DE PÔSTERES 05
8185573- RELAÇÕES FAMILIARES NA SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.
Rafaela Rodrigues de Souza (FURB), Lauren Beltrão Gomes (FURB)
Ao abordar a temática da síndrome de down, é imprescindível ressaltar a importância do contexto familiar, visto a
relevância que a família possui no processo de desenvolvimento de seus membros. Este trabalho objetivou investigar a
produção científica nacional acerca da síndrome de down e seus desdobramentos na família, a partir de uma revisão
integrativa da literatura, na qual foram considerados artigos científicos disponíveis nos portais de bases de dados Index
Psi Periódicos Técnico-científicos, Scientific Eletronic Library Online – Brasil (SciELO) e Periódicos Eletrônicos de
Psicologia (PePSIC). Após checagem dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 13 artigos científicos, os
quais fizeram parte do corpo de análise. Os resultados indicaram a importância de uma postura sensível e ética, por
parte dos profissionais, no momento da comunicação do diagnóstico aos familiares, bem como a relevância de uma
interação familiar saudável. Constatou-se a escassez de estudos que se evidenciem os diferentes subsistemas existentes
no contexto familiar, haja vista a concentração deles na díade mãe-filhos. Ademais, verificou-se a lacuna nas pesquisas
com foco na Síndrome em outras etapas do ciclo vital para além da infância. Portanto, ressalta-se a importância de
estudos que investiguem a síndrome de down a partir de uma perspectiva de desenvolvimento familiar, considerando
os diferentes subsistemas, bem como o funcionamento e a dinâmica das famílias. Ressalta-se, a partir dos principais
resultados verificados nos estudos, a importância da equipe de profissionais que passará a informação do diagnóstico
ao estar consciente da singularidade de cada pessoa, respeitando este momento e comportando-se de forma ética e
sensível. Foi verificada a escassez de estudos envolvendo todos os subsistemas familiares, enfatizando de forma pontual
a relação mãe/ pai e criança, sendo que a mãe foi destaque na maioria dos estudos. Pais, irmãos, avós e tios, todos
possuem relevância para a formação da rede de apoio que objetiva o bem-estar dos integrantes da família. Dessa forma,
indica-se a necessidade de mais estudos envolvendo adolescentes, adultos e idosos com síndrome de down e suas
relações familiares, visto serem muito limitados os conteúdos existentes envolvendo estas faixas etárias. Como foi
evidenciado, os integrantes da família sofrem com o estresse da responsabilidade e sobrecarga destas relações,
sobretudo as mães. Desta maneira, se faz necessário criar espaços para reflexão sobre o contexto familiar de pessoas
com síndrome de down, com vistas a produzir conhecimentos que possam subsidiar intervenções e políticas públicas
que promovam a família e o desenvolvimento humano.
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7651155 - ENVOLVIMENTO PATERNO NO DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA.
Gabriela Heusi Jorge (UNIVALI), Ylana Loss Coletti Moterani Santos (UNIVALI),
João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
Essa pesquisa teve como objetivo investigar as características do envolvimento paterno com filhos que tenham o
diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista. Como objetivos específicos, identificar as dimensões do envolvimento
paterno e verificar as relações entre as características sociodemográficas e o envolvimento paterno. Essa investigação
caracteriza-se de caráter descritivo exploratório e correlacional. Participaram 41 homens com aproximadamente 37
anos de idade, com filhos que tenham o diagnóstico de TEA, com média de 67 (DP= 17,02) meses, que são atendidos
por serviços especializados no sul do Brasil. Os pais responderam ao Questionário Sociodemográfico e ao Questionário
de Engajamento Paterno (QEP), dividido em cinco dimensões, Cuidados Diretos e Indiretos; Suporte Emocional;
Evocação; Jogos físicos e Abertura ao Mundo; Disciplina; e o Questionário de Abertura ao Mundo (QOM) dividido em
três dimensões, Estimulo a Perseverança; Estimulo a Assumir Riscos e Punição. Para realizar a tabulação e análise dos
dados contou-se com o auxílio do programa Statistical Package for the Social Sciences-SPSS A análise foi de forma
quantitativa com estatística descritiva e inferencial não paramétrica. Dentre os principais resultados destaca-se a análise
de correlação de Spearman, a dimensão Suporte Emocional do QEP, tem intensidade de relacionamento de coeficientes
de correlação positivo e forte quando relacionada a dimensão Evocação do QEP (0,75 p<0,001) e moderada quando
relacionado as dimensões Jogos Físicos e Abertura ao Mundo QEP (0,63 p<0,001), Disciplina do QEP (0,63 p<0,001) e
Estímulo a Perseverança do QOM (0,48 p<0,001). Nesse sentido observa-se que quanto mais o pai proporciona gestos
e palavras que tranquilizam e encorajam a criança, mais eles pensam, falam e/ou lembram do filho. Além disso, mais
incentivam a criança a explorar o ambiente, a ir mais longe e interagir com ela fisicamente por meio de gestos e
brincadeiras. Também possuem mais ações de controle de comportamentos, ou seja, atos de corrigir e reprender a
criança e irão estimular a criança no sentido de darem continuidade às tarefas, atividades, brincadeiras, no esporte e/ou
elogiam o filho quando concluem alguma tarefa. Os dados coletados e analisados contribuem para a discussão sobre o
envolvimento paterno com crianças com TEA. As características apontadas demonstram a importância das funções
paternas para o desenvolvimento infantil.

3866831- RELAÇÕES FRATERNAIS E AUTISMO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA.
Ingrid Lohane da Silva (UNIVALI), Emily Aiumi Buraseska Reis (UNIVALI),
João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
O objetivo dessa pesquisa foi levantar a produção de estudos científicos sobre a percepção do irmão na relação fraterna
com o irmão com autismo. Para tal, realizou-se uma revisão integrativa da literatura. A atual revisão passou pelas
seguintes etapas: estabelecimento da questão de pesquisa e dos objetivos gerais e específicos, estabelecimentos de
critérios de inclusão e exclusão de artigos, definição das informações a serem retiradas dos artigos selecionados, análise
dos resultados, interpretação e discussão dos resultados. Obteve-se o levantamento de dados a partir das seguintes
bases de dados: CAPES, Pepsic e Scielo. No qual, utilizou-se um recorte de pesquisas de 2009 a 2019, a partir das
seguintes combinações de palavras, em português e em inglês, respectivamente: autismo e irmãos; autismo e relações
fraternais; autism and siblings; autism and siblings relationship. Os critérios de inclusão para a busca de dados foram:
artigos científicos online e disponíveis na íntegra e que abordassem a percepção do irmão de uma pessoa com autismo
sobre seu papel na família, ter um irmão com TEA e suas responsabilidades, abrangendo crianças, adolescentes e
adultos. Em um total de 15.973 artigos disponíveis a partir da busca, foram resgatados 107, e destes, 5 repetidos. 90
inelegíveis quanto a temática. Essa revisão utilizou-se então, de 12 artigos lidos e analisados na íntegra. Foram criadas
categorias temáticas, de acordo com a similaridade nos assuntos abordados, sendo elas, 1) relacionamentos familiares;
2) experiências emocionais e 3) estratégias de enfrentamento. A partir da definição das categorias, os resumos foram
analisados e interpretados por dois juízes coletivamente. Caso uma informação necessária não constasse do resumo,
procurava-se encontrá-la na íntegra do artigo. Observou-se que, na primeira categoria, os estudos apresentam a
influência do relacionamento familiar e fraternal na vida do irmão neurotípico (NT). Na segunda categoria, a maioria
das pesquisas trazem impactos mais negativos nas experiências relatadas sobre os irmãos NT e as preocupações que
este irmão apresenta acerca do futuro do irmão com autismo. E na terceira categoria, as estratégias de enfrentamento
utilizadas são a aceitação e adaptação dos irmãos NT quanto ao seu contexto familiar. Com isso, conclui-se que, as
características de cada família interferem nas condições das relações entre os irmãos. Percebe-se também o contraste
nos cuidados parentais para com o irmão NT se comparado ao irmão com autismo.
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8194769 - CRIANÇAS COM FISSURA LABIOPALATINA: PARENTALIDADE, REDE DE APOIO E ENVOLVIMENTO NO
TRATAMENTO.
Carolina Prietto Ferrazza (UFCSPA), Vanessa dos Santos Silveira (UFPEL),
Luciana Suárez Grzybowski (UFCSPA).
A literatura aponta que o nascimento de uma criança com deformidade causa um grande impacto na família, gerando
angústia, insegurança e até mesmo rejeição. Como cuidadores principais, normalmente os pais e mães são os mais
afetados, considerando as demandas de tratamento de seus filhos. Este trabalho teve como objetivo verificar o perfil e
as características da parentalidade, a rede de apoio e o envolvimento dos pais no tratamento de crianças com fissura
labiopalatina. Tratou-se de um estudo quantitativo, transversal, de caráter descritivo e correlacional. O estudo foi
realizado num ambulatório de pediatria de um hospital geral de Porto Alegre, com 96 pais e mães que possuíam filhos
em tratamento da fissura labiopalatina no corrente ano. Foi aplicado um questionário sociodemográfico e feito um
levantamento de questões de saúde e tratamento da criança, além da aplicação do Alabama Parenting Questionnaire –
Short Form (APQ-SF), a Escala de Estresse Parental (EEPa) e a Escala de Percepção do Suporte Social, versão adulta
(EPSUS-A). Os dados foram analisados através de análises estatísticas descritivas e correlacionais, considerando um nível
de significância de 5% (p≤0,05). Foi possível identificar relações entre as características dos pais e mães com a percepção
da sua rede de apoio, assim como destas com o envolvimento no tratamento de seus filhos. A percepção de uma rede
de apoio ativa e as características parentais positivas tiveram uma maior relação com o envolvimento no tratamento
das crianças. Pretende-se que estas informações sejam úteis aos familiares e profissionais envolvidos com esta
problemática, permitindo traçar estratégias de intervenção eficazes, com o objetivo de obter maior êxito na reabilitação
das crianças com essa deformidade congênita.
8476713 - RELAÇÃO ENTRE LEMBRANÇAS DAS PRÁTICAS PARENTAIS, CUIDADOS BÁSICOS E SUPORTE EMOCIONAL DE
MÃES COM CRIANÇAS ENTRE 4 E 11 ANOS.
Sara Engel Voigt (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC), Carolina Duarte de Souza (UFSC),
Mauro Luís Vieira (UFSC)
As lembranças das práticas parentais recebidas pelo pai e pela mãe são um importante fator no momento em que pais
e mães exercem a sua própria parentalidade com seus filhos ou filhas, principalmente em relação às práticas de cuidados
básicos e de suporte emocional. Os modelos parentais podem ser transmitidos ao longo das gerações de uma família,
sendo que algumas os reproduzem, e outras quebram o padrão, exercendo práticas diferentes daquelas recebidas. O
objetivo deste estudo foi investigar as relações entre as lembranças das práticas parentais e as dimensões de cuidados
básicos e suporte emocional da parentalidade de mães com crianças entre 4 e 11 anos. Para isso, foi realizado
levantamento de dados a partir da Escala de Lembranças sobre Práticas Parentais (EMBU) constituído por 23 itens,
respondido para lembranças maternas e paternas, e de duas dimensões - Cuidados Básicos e Suporte Emocional - do
Inventário das Dimensões da Parentalidade (IDP) constituído por 60 itens. Participaram da pesquisa 30 mães (sendo 15
de famílias biparentais e 15 de monoparentais), com média de idade de 36,59 anos (DP±7,51), média de Escolaridade
13,23 anos (DP±4,69) e média de Jornada de trabalho 19,14 horas semanais (DP±22,36). A análise dos dados indicou
que as médias do EMBU para lembranças das práticas maternas variaram entre 2 e 2,7, e das práticas paternas variaram
entre 1,8 e 2,5, sendo consideradas medianas. Já as médias das dimensões da parentalidade foram 5,3, consideradas
altas. Os resultados indicaram correlação significativa e positiva da dimensão de lembrança da prática materna de
Calor/Suporte Emocional com Cuidados Básicos e Suporte Emocional da parentalidade. Assim, é possível dizer que
quanto mais as mães lembraram que suas próprias mães exerciam práticas que lhes davam sensação de conforto e
certeza de serem aprovadas como pessoa, com maior frequência elas mesmas conseguem exercer práticas de suporte
emocional e de cuidados básicos com os próprios filhos e filhas. Esses dados indicam para a existência de
transgeracionalidade das práticas parentais positivas e apontam para a importância de realizar intervenções que
apresentem e incentivem a realização desses comportamentos maternos, quando isso não foi presente em seu próprio
desenvolvimento.
8626855 - PRÁTICAS PARENTAIS E AVALIAÇÃO DE EXPECTATIVAS PARA O FUTURO DOS FILHOS.
Laura Nichele Foschiera (PUCRS), Carolina Inda (PUCRS), Manoela Mosena Saratt (PUCRS),
Priscila Lawrenz (PUCRS), Luísa Fernanda Habigzang (PUCRS)
As práticas parentais referem-se às estratégias utilizadas pelos pais para atingir objetivos específicos em relação à
educação dos filhos. São fundamentais para o desenvolvimento das crianças porque proporcionam a aquisição de
repertórios emocionais e comportamentais. Este estudo é um recorte de um projeto maior que envolve a
implementação e a avaliação da efetividade do Programa ACT para Educar Crianças em Ambientes Seguros. O objetivo
é avaliar as práticas parentais e compreender as expectativas dos pais para o futuro dos filhos. Método: estudo de
caráter descritivo. Foram incluídos nove pais (oito mães e um pai) com média de idade de 31,63 anos (DP = 5,68) que
participaram do Programa ACT. Os instrumentos utilizados foram: 1) Questionário de Dados Sociodemográficos; 2) Guia
de Avaliação do Programa ACT sobre Práticas Parentais: avalia as dimensões disciplina positiva (pontuação de 5 a 25),
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regulação emocional (pontuação de 8 a 40) e comunicação (pontuação de 4 a 20). Para a compreensão das expectativas
dos pais, realizou-se a atividade “Caixa dos Sonhos”. Os pais foram convidados a escrever sobre os sonhos e expecativas
que têm para o futuro dos filhos. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCRS sob
parecer 2.378.392. A coleta de dados ocorreu nas dependências do Serviço de Atendimento e Pesquisa em Psicologia
(SAPP) da PUCRS e em uma escola pública de Porto Alegre. A análise das práticas parentais foi realizada por meio do
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. Os conteúdos escritos pelos pais na atividade “Caixa dos
Sonhos” passaram por uma análise temática. Resultados: os participantes apresentaram média de 21 para disciplina
positiva (pontuação de 15 a 24), 28,78 para regulação emocional (pontuação de 23 a 34) e 16,11 para comunicação
(pontuação de 12 a 18). As médias altas de disciplina positiva e comunicação indicam comportamentos assertivos e
saudáveis dos pais. Em relação às expecativas, foi possível identificar dois temas: a) independência e responsabilidade;
b) sentimentos positivos e empatia. Verificou-se a preocupação com a possibilidade de os filhos estudarem e terem
bons empregos no futuro. Os pais também apresentaram a expectativa de que os filhos sejam adultos felizes e
preocupados com os sentimentos de outras pessoas. Conclusões: a avaliação das práticas parentais e a atividade sobre
as expectativas dos pais são importantes ferramentas para promover a reflexão dos participantes e subsidiar
intervenções que são realizadas no decorrer do programa.
6999190 - ANÁLISE DO COMPORTAMENTO: O RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA EM ORIENTAÇÃO DE PAIS.
Igor Betim de Freitas (UNISUL), Juliane Viecili (UNISUL), Lara Bauermann (UNISUL),
Patricia Barbosa Martins Trichês (UNISUL)
A família se constitui no primeiro grupo social com o qual uma criança interage e as características dessas interações
tem implicações sobre o desenvolvimento de seu repertório comportamental. Dificuldades nas habilidades educativas
parentais podem influenciar o surgimento de comportamentos problema no filho. Nesse contexto, a orientação de pais
é um procedimento da Análise do Comportamento (AC) cuja finalidade é auxiliar pais e/ou responsáveis para intervirem
nos comportamentos de crianças e adolescentes, por meio de arranjo de contingências reforçadoras. O processo de
programação e modificação de comportamentos, aplicados especificamente à Orientação de Pais, visa facilitar o
desenvolvimento do repertório de habilidades educativas dos pais ou cuidadores. O presente trabalho é resultado do
Estágio Básico da Unidade de Aprendizagem Programação e Modificação do Comportamento em Contextos Diversos e
consistiu na realização de doze sessões de intervenção de orientação parental, por três estagiários, sob supervisão da
professora responsável, com os pais adotivos de um menino de oito anos, cuja queixa principal era a desorganização do
filho com seus objetos pessoais, da casa e tarefas, sendo essa, segundo eles, “a causa de 90%” dos conflitos familiares.
Ademais, a escola do menino sustentava a hipótese dele ter Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
O método de trabalho e os recursos utilizados abrangeram: entrevistas semiestruturadas e abertas, aplicação do Roteiro
de Entrevista RE-HSE-P (como pré-teste na 2ª sessão, pós-teste na 11ª sessão e no follow up de 3 meses, todos realizados
com a mãe), um atendimento para observação da criança, ensaios comportamentais com os pais e realização dos
procedimentos de economia de fichas, modelação e esvanecimento. Percebeu-se, pelo relato dos pais durante o
processo, diminuição do comportamento problema apresentado pela criança e do estresse familiar. Comparando-se os
resultados quantitativos do RE-HSE-P, na 2ª, 11ª sessão e follow up, observa-se um aumento das habilidades sociais
educativas parentais e do filho. Além disso, ocorreu uma diminuição das práticas negativas parentais e dos problemas
de comportamento da criança, saindo, em ambas categorias, de uma classificação clínica para não clínica. Concluímos,
que o procedimento possibilitou aprendizados aos estagiários, aos pais e à criança. Além disso, por meio da entrevista
de follow up, percebeu-se que os aprendizados para a família se mantiveram e melhoraram após finalizado o
atendimento.
2344351- PERDAS NA TERCEIRA IDADE E A COABITAÇÃO COM OS NETOS.
Karina Scapin Teixeira (UFSM), Ana Paula Machado Freitas (consultório particular), Ana Luiza Xavier
Scremin (UFSM), Ângela Roos Campeol (UFSC), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM)
Fenômeno observado a cada censo demográfico, o aumento da longevidade constitui-se como reflexo de avanços
científicos e tecnológicos relacionados aos cuidados em saúde. O envelhecimento de um dos membros da família implica
no ingresso desta família em uma nova etapa do ciclo vital, associada a adaptações por parte do idoso e dos que
convivem com ele. Ao considerar a diversidade dos arranjos familiares na atualidade, ressalta-se a presença das famílias
extensas, onde tem-se uma maior convivência e apoio mútuo entre as gerações e seus membros, incluindo, em muitos
casos, um avô idoso. Nestas circunstâncias, considera-se que o envelhecimento apresenta características peculiares,
destacando-se o papel da convivência familiar para lidar com as mudanças advindas dessa fase do ciclo vital. O presente
estudo buscou investigar a experiência de coabitar com os netos no estágio tardio da vida. Para isso, quatro avós do
sexo feminino, que coabitavam com pelo menos um dos netos e um dos pais da criança, responderam a um questionário
sociodemográfico, a uma entrevista individual e participaram de um grupo focal. Com base na análise de conteúdo
qualitativa das entrevistas, identificou-se a referência a sentimentos de renovação e completude com a chegada dos
netos na vida das avós, além do prazer da convivência sem a responsabilidade de educar. As avós que eram viúvas no
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momento da realização da pesquisa também relataram a importância da relação com netos em face à dor da perda de
seus cônjuges. O convívio com os netos, em uma relação próxima, mas não perpassada pelas responsabilidades da
parentalidade, foi importante no sentido de proporcionar uma renovação no interesse pela vida. Em contrapartida,
foram também referidos sentimentos de sobrecarga frente à necessidade de assumir os cuidados dos netos, associado
ao cansaço decorrente do desempenho de tal função em uma idade avançada. A coabitação entre avós e netos constituise em um fenômeno complexo associado a ganhos, perdas, rupturas, trocas afetivas e, por vezes, conflitos. Além disso,
diante da multiplicidade de configurações familiares na contemporaneidade, deve-se considerar diversas facetas dos
papeis desempenhados pelas avós na parentalidade e no convívio com os netos. Neste sentido, a experiência da
coabitação deve ser compreendida conforme as especificidades de cada dinâmica familiar e contexto social envolvidos.
3365816- INTERGERACIONALIDADE: A SOLIDARIEDADE ENTRE GERAÇÕES.
Jessilene de Freitas Lopes (UFV), Lílian Perdigão Caixêta Reis (UFV)
No início do século XXI aumentou-se a ênfase em estudos relacionados aos laços intergeracionais, inclusive por sua
tendência mundial. A convivência entre gerações surge como resposta às mudanças demográficas, instabilidade
conjugal e inserção da mulher no mercado de trabalho; atrelado a essas transições está a carência de políticas de apoio
social. A complexidade dessas transformações direciona para a importância de compreender as questões familiares
condizentes com a convivência intergeracional. Propôs-se a realização de um levantamento bibliográfico com destaque
para os eixos emergentes dos laços intergeracionais. Nos estudos obtidos com a busca no Banco de Dados ISI Web of
Knowledge identificou-se as principais abordagens teóricas encontradas nos artigos. Tratou-se de uma pesquisa
eminentemente teórica, a qual fundamentou-se em um recorte contextual de estudos realizados no intervalo de 2012
a 2018. Essa não foi uma revisão sistemática, mas foram selecionados 8 estudos identificados com uma das palavras
chave: Relações familiares, identidade, avós, intergeracionalidade. Na análise dos resultados, emergiram os eixos
temáticos: Solidariedade intergeracional e funcional, processo de socialização e relações recíprocas, narrativas
intergeracionais como formadoras da identidade dos mais jovens. Diante dessas categorias, um dos estudos apoiou-se
na Teoria do Curso de Vida para explicar a ‘solidariedade intergeracional’ quanto à oferta de apoio nas relações
familiares, os avós cuidando dos netos representaram uma evolução no relacionamento intergeracional a partir do
passado histórico dos avós; essa relação foi caracterizada pelo alto índice de identificação entre avós e netos, retratado
pelo envolvimento extensivo de cuidados prestados, principalmente pelos avós que residem com netos, isso se
incorporou ao conceito de ‘solidariedade funcional’, ao apontar o grau de ajuda e troca de recursos entre os membros
da família. Três pesquisas destacaram o aporte teórico da Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano (TBDH)
com referências às interações ativas do indivíduo com seus ambientes, no estudo sobre ‘relações recíprocas’ prevaleceu
o cuidado como ‘socialização’, compreendidas as relações multidirecionais, as quais podem ocorrer na família, na
vizinhança ou com amigos, auxiliando na constituição das normas e valores do indivíduo. Em um estudo sobre
‘narrativas intergeracionais’ englobaram-se as histórias compartilhadas dentro de uma variedade de contextos e
tiveram implicações na formação da identidade de quem as escutavam, essa categoria foi explicada com base na TBDH,
juntamente com a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial, de Erik Erikson. Identificou-se como lacuna, a carência de
estudos relacionados à experiência de vida dos avós, ajudando a compor a identidade dos netos compreendidos na fase
da juventude.
8799687- HERANÇA PSÍQUICA.
Milene Macedo Diniz (Pitágoras)
A herança psíquica é aquilo que se herda, que pode ou não ser elaborada e transformada, abrindo espaço para
identificações e repetições, que são frutos de escolhas anteriores, tirando a autonomia de autor da própria história, é
preciso romper com essas influências através de conhecimento, psicoterapia para compreender a estruturação do
psiquismo e funcionamento familiar, e auxiliar na construção da subjetividade que pode influenciar tanto nas relações
como nos projetos de vida. Esse é o esboço e a ideia inicial a ser pesquisado e desenvolvido em meu TCC, que tem
correlação com o tema do Congresso, Psicologia do desenvolvimento e será finalizada conforme cronograma até o dia
do congresso.

BLOCO DE PÔSTERES 06
1789120 - USO DA TAREFA GO/NO-GO EM PESQUISAS COM ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Luíza Vieira Macedo Pinto (UFSM), Fernanda de Vargas (PUCRS), Thamires Pereira Barbosa (UFSM),
Felipe Ayres Pozzobon (UFSM), Lísia Quoos Morais (UFSM)
O denominado paradigma Go/No-Go fundamenta-se na observação de três aspectos importantes para avaliar
diferentes processos cognitivos: a omissão em executar uma resposta esperada, a realização de uma resposta indevida
(comissão), e o tempo utilizado para efetuar as respostas. A frequência de erros de omissão frequentemente é
relacionada à desatenção na execução da tarefa, enquanto que a frequência de erros de comissão está associada à
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impulsividade e a falha na inibição de uma resposta prepotente. Já o tempo de reação para as respostas, permite
identificar a velocidade do processamento das informações. Esse tipo de teste tem se apresentado como uma tarefa
promissora para avaliar mecanismos envolvidos nos comportamentos impulsivos e de autorregulação da emissão de
respostas motoras, e é também utilizado para investigar as áreas cerebrais envolvidas (ativadas) durante o processo de
inibição de respostas, a partir do uso de técnicas de neuroimagem. A adolescência é caracterizada como um período no
qual o cérebro e, mais especificamente, as funções executivas encontram-se em pleno processo de desenvolvimento.
Nesses termos, torna-se importante conhecer o que tem sido pesquisado acerca da tarefa Go/ No Go em adolescentes.
O presente trabalho envolve a revisão sistemática da literatura dos últimos cinco anos (2014 a 2019) realizada a partir
dos descritores “Adolescence” e “Go/No-Go” nas bases de dados PsycINFO e Scielo. Foram identificados 24 artigos, após
excluir aqueles que não eram disponibilizados na íntegra, com acesso restrito, ou que se repetiam restaram 19 estudos.
Esses, passaram por avaliação conforme critérios de inclusão: a) ser pesquisa empírica; b) ser pesquisa realizada com
adolescentes; c) pesquisas realizadas nos últimos cinco anos. Por fim, foram avaliados 09 artigos até o momento. Dos
artigos analisados, a maioria dos estudos eram transversais. Dos 09 artigos avaliados, 07 investigaram correlatos neurais
relacionados à execução da tarefa Go/No Go. Do total de estudos avaliados, 08 artigos eram com amostra mista e um
deles com amostra masculina, sendo que nenhum estudo com amostra feminina foi encontrado. Todos os estudos
indicaram limitações referentes às pesquisas realizadas, como o tamanho da amostra, por exemplo. No que se refere
aos transtornos investigados nos artigos, foi observado que os experimentos se dividiram em sua maioria entre o
diagnóstico de Depressão Maior (3 estudos) ou TDAH (3 estudos). Em termos gerais, revela-se importante conhecer o
estado atual de conhecimento sobre o assunto como forma de aprimorar novas pesquisas relacionadas ao uso crescente
desse paradigma no âmbito da Neuropsicologia.
1919849 - TREINAMENTO COGNITIVO DE CRIANÇAS UTILIZANDO JOGOS DIGITAIS PARA O APRIMORAMENTO DE
FUNÇÕES EXECUTIVAS: REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.
Gabriella Renuncio Bodanese (UFSC)
O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos do uso dos jogos
digitais sobre as funções executivas na infância, incluindo trabalhos que utilizem-nos para o treinamento cognitivo ou
avaliem os efeitos da interação com os jogos sobre o desempenho das habilidades que integram as funções executivas
em crianças. O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Eric, LILACS, ScienceDirect e Scielo por meio
das seguintes palavras-chave: digital games AND executive functions; child AND games AND executive functions. Por
meio das palavras-chave foram identificados 25 artigos nas bases de dados especificadas anteriormente, e de acordo
com os critérios de inclusão e exclusão foram selecionados para análise 6 artigos. Entre os resultados encontrados a
partir dos artigos selecionados, pode-se concluir que os efeitos do uso dos jogos digitais sobre as funções executivas
variam de acordo com o tipo de jogo utilizado, sendo a faixa etária de fundamental importância no desempenho da
criança no jogo. Com essa revisão sistemática também pode-se perceber que este é um tema que está começando a ser
pesquisado a pouco tempo, sendo o artigo mais antigo utilizado em minha pesquisa datado de 2012, sendo a maior
parte dos artigos utilizados datados do ano 2016.
3259986 - APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE EXTENSÃO “INTERVENÇÃO NEUROPSICOLÓGICA INFANTIL: GRUPOS DE
ATENDIMENTO AOS TRANSTORNOS DO NEURODESENVOLVIMENTO”.
Naomi Stange (UFSC), Stefany Lunkes (UFSC), Indaia da Silva de Lima (UFSC), Laura Muneron Busatto (UFSC),
Anna Júlia Santana Vicente (UFSC), Marília Caroline da Silva (UFSC), Natália Martins Dias (UFSC)
Este painel tem como objetivo apresentar o projeto de extensão “Intervenção neuropsicológica infantil: grupos de
atendimento aos Transtornos do neurodesenvolvimento”, com foco especial em seu procedimento de
intervenção/estimulação, realizado pelo GINDI - Grupo de Investigação em Neuropsicologia e Desenvolvimento Infantil
da UFSC. O projeto oferece atendimento com foco em habilitação neuropsicológica a crianças com transtornos do
neurodesenvolvimento, especificamente dislexia, no SAPSI/UFSC. O projeto de extensão proposto tem como foco
colaborar ao atendimento de crianças com esse transtorno, visando minimizar suas dificuldades escolares e de inserção
social. No curso de 2019.1, estão em atendimento 07 participantes na faixa etária de 9 a 12 anos, estudantes até o 7o
ano do Ensino Fundamental. As crianças, com diagnóstico prévio de dislexia, vêm encaminhadas de serviços de saúde e
também da rede de educação, ambos públicos. A avaliação inicial inclui entrevista com pais e responsáveis e aplicação,
em responsáveis e professores, de escalas sobre funcionamento executivo, indicadores de problemas de
comportamento/saúde mental e sintomas de desatenção e hiperatividade da criança. As crianças são avaliadas em uma
bateria de testes para mensuração de habilidades de leitura, escrita, aritmética, memória de trabalho e linguagem oral.
A avaliação será repetida ao término do ano de 2019. As sessões de intervenção ocorrem semanalmente durante uma
hora, no curso de maio até novembro de 2019, e são estruturados a partir de materiais padronizados e com evidências
de efetividade publicadas: por exemplo, para estimulação de habilidades de funções executivas, incluindo organização,
planejamento e controle de impulsos, é utilizado o PIAFEx - Programa de Intervenção em Autorregulação e Funções
Executivas; para estimulação de habilidades linguísticas associadas à capacidade de leitura, são utilizadas atividades
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estruturadas a partir da Abordagem fônica de alfabetização. Assim, o programa de estimulação tem enfoque em duas
habilidades fundamentais ao desenvolvimento de habilidades acadêmicas: funções executivas e linguagem,
especificamente processamento fonológico. Ao término do ano, a avaliação pós-intervenção determinará a necessidade
de continuidade dos atendimentos para cada criança ou liberação de vaga, para que seja preenchida por outro
participante. O projeto prevê atendimento a até 15 crianças em cada ano de sua implementação. Espera-se que o
modelo de intervenção possa promover habilidades executivas e de leitura e escrita das crianças participantes, de modo
a melhorar seu desempenho escolar. Espera-se ainda obter dados acerca da aplicabilidade e efetividade deste modelo
de intervenção, de modo a viabilizar aprimoramento e continuidade em seu oferecimento à população.
4943490 - TOQUE DE MÃE: PROCESSAMENTO NEURAL DO TOQUE AFETIVO MATERNO EM BEBÊS DE 6 MESES.
Katja de Matos Wirth (MACKENZIE), Juliana Bencini Camillo (MACKENZIE), Vera Lúcia Esteves
Mateus (MACKENZIE), Giovanni Hering Scavariello (UNICAMP), Sergio Luiz Novi Junior (UNICAMP),
Rickson Coelho Mesquita (UNICAMP), Ana Alexandra Caldas Osório (MACKENZIE)
Desde o nascimento, o toque é fundamental para explorar o ambiente físico à nossa volta, mas também no
estabelecimento de interações sociais, adquirindo nesse contexto um significado afetivo. No entanto, pesquisa com
adultos mostrou que a identidade da pessoa que realiza o toque e o tipo de ligação emocional com essa pessoa
influenciam a nossa percepção de quão agradável é o toque afetivo. Um estudo anterior com bebês de 9 meses
demonstrou que quando o toque afetivo era percebido como sendo realizado pela mãe, os mesmos apresentavam uma
desaceleração na frequência cardíaca (sinal de relaxamento), enquanto que aumentos na frequência cardíaca foram
registrados quando os bebês percebiam o toque como sendo realizado por uma pessoa não familiar. No entanto, até
ao momento, permanece por investigar o efeito que a identidade associada ao toque pode ter no processamento neural
do toque afetivo em bebês. Portanto, o objetivo deste estudo é comparar o padrão de ativação cerebral de bebês de 6
meses em resposta ao toque afetivo quando a fonte desse toque é percebida como sendo a mãe ou uma mulher não
familiar. Serão analisadas possíveis diferenças na ativação cortical em áreas somatossensoriais e sociais do cérebro. A
amostra será composta por bebês a termo, de 6 meses e sem queixas do desenvolvimento. O processamento neural ao
toque afetivo será medido com espectroscopia funcional no infravermelho próximo (fNIRS). Este é um método nãoinvasivo de neuroimagem funcional que permite monitorar a atividade cerebral através de mudanças na oxigenação do
tecido cerebral, nomeadamente da concentração de oxihemoglobina (HbO2) e desoxihemoglobina (Hbb). Neste estudo,
foram definidas duas regiões cerebrais de interesse: o córtex somatossensorial e a região temporal dos dois hemisférios.
A estimulação tátil (toque afetivo) consistirá na aplicação de carícias suaves com a mão humana sobre a pele pilosa da
omoplata direita do bebê. O toque será aplicado por 15 segundos, seguido de um período de descanso (sem toque)
entre 12 a 15 segundos (intervalos randomizados). Serão realizados 16 ensaios, sendo que em metade das vezes a mãe
estará sentada do lado do bebê (como se fosse ela a realizar o toque), e nos restantes ensaios será uma mulher não
familiar a sentar do lado do bebê. Durante todo o procedimento, o bebê visualizará um vídeo de conteúdo não social.
A coleta de dados terá início em breve, pelo que serão apresentados resultados pilotos no congresso.
8973148 - ORIENTAÇÕES PARA CUIDADOS PALIATIVOS EM PRONTUÁRIOS DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
PEDIÁTRICOS.
Leonardo Soares Trentin (UFSM), Daniela Trevisan Monteiro (UFSM),
Heloisa Toledo da Silva (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM)
Apesar da morte fazer parte do cotidiano dos profissionais da saúde, ela é vista como uma situação difícil,
principalmente quando acontece com crianças. Nestes casos, torna-se um fator limitante no campo prático, pois abala
a crença de que os mais velhos devem morrem antes dos mais jovens. Diante disso, é notório salientar que esses
profissionais vivem a angústia de salvar a vida do paciente e, por isso, realizam procedimentos invasivos e de alta
tecnologia que apenas prolongam o sofrimento da criança, sem eficácia terapêutica – já que estão preparados para
salvar vidas e não para enfrentar a morte – o que pode se configurar como distanásia. De encontro a esta situação,
emergem os cuidados paliativos cuja intenção é a qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma
doença crônica ou que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio dos sofrimentos físicos, sociais, psicológicos e
espirituais em todas as etapas do processo de tratamento. Frente ao exposto, este estudo tem como objetivo, a partir
da análise documental de prontuários, investigar as orientações para cuidados paliativos em pacientes oncológicospediátricos de um hospital escola do Rio Grande do Sul. Foram analisados 73 prontuários de crianças oncológicas
falecidas, no período de 2008 a 2018. A análise dos dados ocorreu qualitativamente através da análise de conteúdo. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e tem como número: 2.958.814. Nos prontuários pesquisados, os cuidados
paliativos, na maioria das vezes, apenas eram decretados quando a criança já estava em limitações terapêuticas e/ou
em fim de vida. Essa decisão vai contra a definição específica para cuidados paliativos pediátricos da OMS (1998), que
inclui a ação do cuidar ativo e total à criança desde o início do diagnóstico da doença. Nesta perspectiva, deve ser
ressaltado que alguns códigos de ética possuem como princípios fundamentais os cuidados paliativos enquanto prática
profissional, e os que ainda não o possuem, ao considerar a qualidade de vida como princípio fundamental, acabam
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abordando os cuidados paliativos. Conclui-se que o cuidado no processo saúde/doença é compreendido pelos
profissionais da saúde como um enigma quando seu desfecho são as situações de finitude, principalmente com
pacientes jovens, o que pode desencadear condutas distanásicas. Todavia, é dever do profissional buscar a qualidade
de vida do paciente em todas as fases do processo de tratamento e orientar cuidados paliativos desde o diagnóstico da
doença e não somente no fim de vida da criança.
4958829 - ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE NEURÔNIOS-ESPELHO AOS 6 MESES DE IDADE: UM ESTUDO DE FNIRS
Bárbara Agostinha dos Santos Camisa Nova (MACKENZIE), Vera Lúcia Esteves Mateus (MACKENZIE),
Giovanni Hering Scavariello (UNICAMP), Sergio Luiz Novi Junior (UNICAMP),
Rickson Coelho Mesquita (UNICAMP), Ana Alexandra Caldas Osório (MACKENZIE)
A compreensão das intenções subjacentes às ações dos outros depende, entre vários aspectos, do funcionamento de
um sistema cerebral denominado de sistema de neurônios-espelho (SNE). Estudos em adultos indicam tratar-se de uma
rede de neurônios ativada quando executamos uma ação motora, mas também quando observamos essa ação sendo
executada – envolvendo principalmente o córtex motor primário. Porém, pouco se sabe ainda sobre funcionamento do
SNE em bebês e crianças pequenas. Os estudos existentes tenderam a focar-se em idades após os 12 meses e a utilizar
equipamentos de Eletroencefalografia (EEG) – que apesar da excelente resolução temporal, possuem resolução espacial
pobre. Um estudo prévio com neuroimagem funcional, com bebês de 6 meses de idade, encontrou uma ativação na
região do córtex motor na sequência quer da observação quer da execução de ações motoras. Porém, até à data
nenhum outro estudo procurou replicar estes resultados. Assim, o objetivo da presente proposta consiste em avaliar a
ativação do sistema de neurônios-espelho – concretamente do córtex motor primário – em bebês de 6 meses (a termo
e sem queixas de desenvolvimento). A técnica de Espectrografia Funcional de Infravermelho Próximo (fNIRS) permitirá
a aferição da atividade cerebral na região de interesse, mediante mudanças na concentração de hemoglobina oxigenada
(HbO2) e desoxigenada (Hbb). Sentado no colo da mãe, cada bebê (N = 10) passará por duas fases de avaliação –
Observação e Execução. Durante a Fase de Observação, o bebê irá visualizar uma bola em movimento pendular
(condição controle) durante 6 a 10 segundos (duração randomizada), seguida de uma condição experimental em que o
bebê observa uma mão (de uma pesquisadora que se encontra escondida atrás de uma cortina) pegando lentamente
em uma bola e a removendo do cenário (4 segundos). Este procedimento será repetido 30 vezes, com uma duração
total aproximada de 11 minutos. Posteriormente, durante a Fase de Execução (2 minutos), o bebê será incentivado a
pegar (execução de ação motora) em alguns objetos com a mão direita. A coleta dos dados irá decorrer em breve, pelo
que os resultados pilotos serão apresentados no congresso.
6969275 - AS PRÁTICAS DE NEUROPSICÓLOGOS NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN
Biatriz Eduarda dos Santos (FGG)
A presente pesquisa objetivou-se conhecer as práticas de neuropsicólogos perante a demanda do desenvolvimento de
crianças com Síndrome de Down (SD), e entender como essas práticas influenciam na qualidade do desenvolvimento
dessa criança. A SD, é uma alteração genética e a principal causa de deficiência intelectual na população. Essa alteração
é responsável por uma série de comprometimentos no desenvolvimento neurológico das crianças com SD, marcados
pelo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, e funções cognitivas, no qual, acabam dificultando sua
aprendizagem, por afetarem principalmente, domínios da linguagem, memória, atenção e funções executivas. O
presente estudo não centrou-se apenas na determinação do nível e gravidade da deficiência, mas levou-se em
consideração os processos compensatórios e substitutivos adotados pelo indivíduo no seu contexto de
desenvolvimento. No percurso metodológico utilizou-se a abordagem qualitativa, a partir da perspectiva do Dr. Zan
Mustacchi, um dos grandes nomes e referência mundial em Síndrome de Down. Buscou-se aprofundamento da pesquisa
através do estudo de caso, sendo realizado através de observações diretas das práticas dos neuropsicólogos, e a partir
disso realizou-se entrevistas para obter explicações e interpretações da realidade destes profissionais. Assim, neste
projeto em desenvolvimento, espera-se que através do levantamento de informações das práticas dos neuropsicólogos,
entenda-se qual os efeitos que essas práticas têm no desenvolvimento das crianças com SD. E com base nessas
informações, partiu-se da hipótese da realização de atividades práticas feitas por neuropsicólogos desenvolvendo o
cognitivo da criança com SD. À vista disso, apresenta-se no projeto como são realizadas as intervenções nas práticas do
neuropsicólogo, e quais são as dificuldades por eles enfrentadas, dentro das instituições de apoio na cidade de Joinville,
Santa Catarina.
7766521 - PADRÕES DE ATIVAÇÃO NEURAL DURANTE VISUALIZAÇÕES DE AÇÕES MOTORAS: UM ESTUDO DE FNIRS
Luiza Bomtempo Mendes (MACKENZIE), Vera Lúcia Esteves Mateus (MACKENZIE),
Ana Alexandra Caldas Osório (MACKENZIE), Sergio Luiz Novi Junior (UNICAMP),
Giovanni Hering Scavariello (UNICAMP), Rickson Coelho Mesquita (UNICAMP)
Entender as intenções dos outros enquanto observamos suas ações é um elemento fundamental para um
funcionamento social adequado. De acordo com a literatura, essa compreensão das ações, intenções e emoções que
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observamos nos outros depende, em parte, do sistema de neurônios-espelho. Este sistema consiste em uma rede
neuronal – principalmente o córtex motor primário – que se ativa quando adultos executam uma ação motora e também
quando observam essa ação sendo executada por outra pessoa. No entanto, pouco se sabe sobre o possível
envolvimento de áreas sociais do cérebro para a compreensão do comportamento observado nos outros. Assim, este
estudo pretende analisar o padrão de ativação neural durante a observação e execução de ações motoras,
especialmente o córtex motor primário e regiões temporais do cérebro, por meio do uso de Espectrografia Funcional
de Infravermelho Próximo (fNIRS) – um método de neuroimagem funcional não-invasivo comparativamente a outros
métodos usados anteriormente. Os participantes são 10 adultos destros e saudáveis, de ambos os sexos. A ativação
cerebral será avaliada mediante mudanças na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO2) e desoxigenada (Hbb),
que são conhecidos indicadores de atividade cortical. Serão analisadas as seguintes regiões (bilaterais) de interesse: o
córtex motor primário, sulco temporal superior e junção temporo-parietal. O protocolo consiste de duas fases: Fase de
Observação e Fase de Execução. Durante a fase de observação com duração aproximada de 7 minutos, o participante
irá visualizar uma bola em movimento pendular (condição controle) durante 6 a 10 segundos (intervalos randomizados),
seguida de uma condição experimental em que o participante irá observar uma mão (da pesquisadora que se encontra
escondida atrás de uma cortina) pegando lentamente numa bola e a removendo do cenário. Posteriormente, durante
2 minutos, o participante será incentivado a executar a ação, pegando em alguns objetos com a mão direita. A coleta e
respectiva análise dos dados irá decorrer em breve pelo que os resultados serão apresentados no congress
Apoio financeiro: Mackpesquisa (Bolsa Iniciação Científica); CAPES/Proex com o processo nº. 0653/2018; CAPES/PrInt
com o processo nº. 88887.310343/2018-00; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) com os
processos nº. 14/50282 e nº. 2018/09398-0.
8226610 – PROCESSAMENTO NEURAL DO TOQUE AFETIVO EM BEBÊS DE 6 MESES: RELAÇÃO COM VARIÁVEIS DO BEBÊ
E DA MÃE
Tatiana de Lima Gemignani (MACKENZIE), Vera Lúcia Esteves Mateus (MACKENZIE),
Giovanni Hering Scavariello (UNICAMP), Sergio Luiz Novi Junior (UNICAMP),
Rickson Coelho Mesquita (UNICAMP), Ana Alexandra Caldas Osório (MACKENZIE)
O toque desempenha um papel fundamental na vida do ser humano, desde seu nascimento até à idade adulta,
facilitando a criação de vínculos relacionais e a regulação da nossa reatividade ao estresse. Estudos anteriores sugerem
que o processamento que o indivíduo faz do toque afetivo é modulado por fatores contextuais e individuais como por
exemplo, a identidade e o tipo de relacionamento emocional com a pessoa que efetua o toque, e o próprio padrão de
reatividade a estímulos sensoriais. No caso de pesquisa com bebês, estudos anteriores mostraram que as mães variam
no uso de toque durante a interação com os bebês e que as atitudes maternas relativas ao toque social afetam a
resposta fisiológica do bebê ao toque afetivo. No entanto, pouco se sabe sobre a contribuição de variáveis individuais
do bebê e da mãe para o processamento neural do toque afetivo. Assim, o presente estudo pretende caracterizar as
respostas neurais de bebês ao toque afetivo materno e analisar a relação dessas respostas com o perfil sensorial do
bebê, as atitudes/percepções maternas relativas ao toque social, e a qualidade do vínculo emocional entre a mãe e o
bebê. Os participantes serão bebês nascidos a termo e sem queixas do desenvolvimento, avaliados aos 6 meses de
idade. O processamento neural do toque afetivo pelo bebê será avaliado por meio de espectroscopia funcional no
infravermelho próximo (fNIRS). Este é um método não-invasivo de neuroimagem funcional que permite detectar
mudanças regionais na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO2) e desoxigenada (Hbb), que se constituem como
indicadores de atividade cerebral. Neste estudo, serão avaliadas duas regiões cerebrais de interesse (bilateralmente): o
córtex somatossensorial e a região temporal. O toque afetivo consistirá na aplicação de carícias suaves com a mão
humana sobre a pele pilosa da omoplata direita do bebê. Essa estimulação tátil será administrada durante 15 segundos,
seguida de um período de descanso entre 12 a 15 segundos (intervalos randomizados). As mães preencherão os
seguintes questionários: o Perfil Sensorial do Bebê, que avalia padrões de processamento sensorial do bebê em
situações do cotidiano; a Escala de Ligação Materna Pós-Natal, que avalia a qualidade do vínculo emocional entre a mãe
e seu bebê; e o Questionário sobre o Toque Social que avalia as percepções e atitudes maternas relativas ao toque social
em diferentes situações. A coleta dos dados terá início em breve e os resultados pilotos serão apresentados no evento.
6366775 -DESEMPENHO INTELECTUAL EM PRÉ-ESCOLARES COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
Hudelson dos Passos (UFSC), Francielle Pereira de Assumpção (CESUSC),
Fernanda Rasch Czermainski, Fernanda Machado Lopes (UFSC)
O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento de etiologia multifatorial,
caracterizado por prejuízos nas interações sociais e na comunicação e por padrões de comportamentos estereotipados
e repetitivos. Além disso, o TEA é relacionado frequentemente a algum nível de comprometimento intelectual, sendo
que de 20 a 50% dos indivíduos com TEA apresentam Transtorno do Desenvolvimento Intelectual, que se caracteriza
pelo prejuízo nas habilidades cognitivas globais. Estas competências, que abrangem capacidade de raciocínio lógico e
abstrato, de resolução de problemas, de interações com o ambiente e a captação de informação dele, podem ser
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compreendias como inteligência. O objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho intelectual de crianças em idade
pré-escolar com diagnóstico de TEA utilizando um teste de inteligência não verbal. Participaram deste estudo descritivo
transversal 12 crianças de pré-escolas públicas e privadas, sendo 11 meninos (91%) e uma menina, com idade entre 5 e
6 anos, com diagnóstico de TEA, selecionadas a partir do contato com especialistas. A avaliação das mesmas foi realizada
de forma gratuita, por um neuropsicólogo, em consultório particular, e as crianças cujo desempenho foi inferior (QI<70)
foram encaminhadas para o serviço público de referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual. A partir
da avaliação realizada com o teste SON-R, um teste não verbal que mede inteligência, foi possível obter três diferentes
escores, o QI de Raciocínio (SON-ER), o QI de Execução (SON-EE) e o QI Total (SON-QI). Como resultados, o escore geral
de inteligência (SON- QI) de cinco crianças ficou na média ou acima dela (QI≥106), quatro apresentaram desempenho
abaixo da média ou baixo (QI≤76) e três crianças desempenho muito baixo (QI≤65), indicando deficiência intelectual.
No quociente de execução (SON-EE) e no de raciocínio (SON-ER), os resultados foram muito similares ao escore geral.
Na avaliação qualitativa, que mede motivação, concentração e cooperação, duas das três crianças com deficiência
intelectual apresentaram desempenho mediano ou ruim, enquanto as outras se classificaram entre variável e boa. Em
conjunto, os resultados confirmaram a literatura, uma vez que 25% das crianças com TEA avaliadas apresentaram
deficiência intelectual. Em conclusão, considerando que a identificação precoce de alterações intelectuais no
neurodesenvolvimento influencia positivamente os resultados das intervenções devido à plasticidade do encéfalo,
estudos que contribuam para identificação de tais alterações nas primeiras etapas da infância devem ser incentivados.
Ademais, pesquisas desta natureza poderão contribuir para o desenvolvimento de estratégias preventivas de
estimulação dessas habilidades em crianças com TEA.

BLOCO DE PÔSTERES 07
1579193 - CRENÇAS DE ADOLESCENTES ACERCA DA ADOÇÃO HOMOPARENTAL.
Matheus Vercesi Chiquetto (Autonomo), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI),
Carla Cecília Rocha (UNIVALI), Ana Carolina Rost de Borba Galimberti Rodrigues (PUCRS)
O objetivo desse estudo foi identificar as crenças de adolescentes em relação à famílias homoparentais. Esta pesquisa
caracteriza-se como descritiva, exploratória e de cunho qualitativo. Participaram 114 jovens de três escolas privadas de
SC. Os dados foram obtidos através de dois instrumentos, um questionário sociodemográfico, e um questionário
contendo uma vinheta que descreve um casal fictício homoafetivo masculino, um casal homoafetivo feminino ou um
casal heterossexual, que pretendiam adotar uma criança. Foi utilizada a análise de conteúdo proposta por Bardin para
analisar as respostas do questionário contendo a vinheta. Para garantir a fidedignidade da pesquisa, utilizou-se o
método no qual os avaliadores realizam as análises dos questionários separadamente, tendo sido obtida a porcentagem
de 69,7% de concordância. Dos 114 jovens, a maioria (64%) eram do sexo feminino, sendo 49,1% católicos. Destes
(66,7%) não conheciam nenhuma família homoparental e eram oriundos famílias nucleares (67,5%). Com relação a
análise de conteúdo, foi possível observar quatro grandes categorias, a Crítica aos pais, Preocupação com as crianças,
Críticas à situação e os Aspectos positivos dos pais. Identificou-se uma forte ênfase aos aspectos positivos do casal,
como a estabilidade financeira e a experiência prévia com crianças, como fatores favoráveis à adoção por parte dos
casais homoafetivos. Porém, observou-se uma frequente preocupação com relação ao desenvolvimento
socioemocional da criança adotada, bem como a possibilidade de sofrer discriminação e a possível dificuldade na
diferenciação de gênero dos pais, além disso, os entrevistados apresentaram preocupação com relação a
complementariedade dos papeis de gênero dos pais homoafetivos, bem como uma certa estigmatização da
homossexualidade. Considerou-se que embora os aspectos positivos dos casais homoafetivos tenham sido considerados
suficientes para a adoção, os fatores como o preconceito por parte da sociedade e a ausência de um dos gêneros
(feminino ou masculino) na constituição familiar foram fortemente enfatizados como um risco para a criança adotada.
5542642 - ADOÇÃO: UMA REVISÃO ASSISTEMÁTICA DA LITERATURA NACIONAL.
Marcel da Luz Pessoa da Silva (URI), Felipe Biasus (URI),
Luana Boroski Valentini (URI), Sanai da Silva (URI)
Este estudo é parte integrante de uma pesquisa de iniciação científica que busca investigar as Representações Sociais
da adoção para crianças, adolescentes e adultos, de uma cidade do norte do Rio Grande do Sul. Compreende a etapa
inicial de aprofundamento teórico, realizado mediante uma revisão assistemática da literatura brasileira sobre o tema.
Os descritores utilizados na busca de artigos foram “adoção”, “percepção + adoção” e “representação social + adoção”,
sendo selecionados 45 artigos, a partir da leitura dos títulos e resumos dos mesmos. Estes, após serem organizados e
analisados pelo método do fichamento, foram agrupados nas seguintes categorias: especificidades da adoção,
contemplando adoções que fogem do perfil padrão de adotado; relação adotiva, explorando a construção do
relacionamento entre o adotante e o adotado; adultos, focando na visão dos pais/família, adotiva ou não, e outros
adultos; e representações sociais, destacando artigos que abordam como se dá a significação da temática em questão.
Na integração desses artigos, sob essa divisão de categorias, foi possível criar uma relação entre as três primeiras
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categorias e a de representações sociais. Ou seja, se constatou que há conexão entre adotar um perfil atípico, elaborar
uma relação adotiva saudável e naturalizar a experiência da adoção com a ressignificação proporcionada por grupos de
apoio e a promoção de discussões sobre o tema. Assim sendo, se confirma a importância de pesquisar o assunto na
sociedade em geral, que muitas vezes não tem contato com a adoção, mas possui um significado atribuído a mesma,
para ampliar debates e provocar a mudança de significados.
5938392 - REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA ADOÇÃO: O QUE PENSAM CRIANÇAS E ADOLESCENTES?
Marcel da Luz Pessoa da Silva (URI), Felipe Biasus (URI),
Luana Boroski Valentini (URI), Sanai da Silva (URI)
A adoção, no decorrer da história da humanidade, sempre despertou inúmeras controvérsias em relação as suas práticas
e regulamentações legais. Por muitos anos foi vista como um meio de legitimar necessidades específicas dos adultos ou
das sociedades, mas atualmente essa realidade mudou. Embora muitos ainda compreendam que a adoção sirva para
solucionar o problema dos casais inférteis, a literatura aponta que hoje o foco está no melhor interesse da criança. Em
geral, estudos sobre adoção têm focado as expectativas e motivações dos pretendentes, descrito perfis de crianças
desejadas e confrontado com os perfis disponíveis. Além disso, estudos que foquem a adaptação pós-adoção e fatores
facilitadores e complicadores do processo de adoção também estão disponíveis na literatura científica. Em
contrapartida, estudos com a população em geral são escassos e militantes da causa da adoção têm abordado a
necessidade do desenvolvimento de uma cultura adotiva. Diante deste cenário, esta pesquisa, em desenvolvimento em
uma cidade do norte do Rio Grande do Sul, inserida nos estudos de Representação Social, procura compreender o que
pensam crianças e adolescentes, membros da comunidade em geral, sobre o tema da adoção. Para tanto, inicialmente
foi realizada uma revisão não sistemática da temática, com fichamento de 45 artigos, com intuito de aprofundar
conhecimentos e desenvolver um instrumento de coleta de dados mais eficaz, aplacando assim, todo o universo da
adoção da melhor maneira possível. Atualmente a pesquisa se encontra em fase de aplicação do instrumento de coleta,
após ser realizado teste piloto do mesmo – um questionário autoaplicável. Nesta etapa estão em aplicação 300
questionários, sendo 150 de crianças, estudantes dos 5º e 6º ano do ensino fundamental, e outros 150 de adolescentes,
estudantes do 2º e 3º ano do ensino médio, ambos os grupos vinculados a escolas públicas estaduais.
4572114 - A FALA COMO ESTRATÉGIA DE SOCIALIZAÇÃO.
Mírian Carvalho Lopes (UFT), Luanna Rodrigues (UFT), Carlos Mendes Rosa (UFT)
A pretensão deste trabalho é desenvolver um projeto de extensão na área de Psicologia, de natureza integrada e
multidisciplinar, possibilitando um melhor entendimento acerca do envelhecimento e seus impactos na subjetividade
do indivíduo na contemporaneidade. Com um objetivo geral de criar um espaço de fala e partilha de experiências para
os idosos dentro da Universidade; e específicos de: 1) possibilitar um momento de escuta das vivências subjetivas dos
entrevistados; 2) Orientar a troca de experiências entre os participantes; 3) Tematizar questões pertinentes ao universo
dos idosos ao longo dos encontros. A qualidade de vida na velhice se relaciona a múltiplos fatores como capacidade
funcional, estado emocional, interações sociais, atividade intelectual e autoproteção de saúde, além de estabelecerem
uma relação direta entre relacionamentos sociais, o suporte social e o contato com outros indivíduos têm o poder de
ampliar a gama de recursos pessoais, como a eficiência operacional, as habilidades sociais e as habilidades de solucionar
problemas. O termo velhice assume valor de significante, redefinindo a forma de o sujeito conceber a si mesmo e ao
seu próprio sofrimento. Conclui-se que os projetos desenvolvidos pela extensão universitária no campo do
envelhecimento representam um avanço na contemporaneidade, e assim vem contribuindo para melhoria da qualidade
de vida dos seus integrantes, proporcionado uma longevidade saudável e bem sucedida através de ações que visam
despertar a participação da comunidade acadêmica e da sociedade de forma a valorizar e respeitar os direitos da pessoa
idosa. É fundamental que as pessoas idosas se organizem e se mobilizem a favor da implantação de políticas públicas
em todos os setores. É dessa forma que seremos uma sociedade que respeita e valoriza a pessoa idosa na sua
integridade humana.
8571740 - SENTIMENTOS SOBRE A MATERNIDADE E INTERAÇÕES ENTRE MÃES-BEBÊS NO SISTEMA CARCERÁRIO.
Gislaine Cristina Müller (UNIVALI), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI),
José Rogério Matias Paulo (UNIVALI)
Introdução: As prisões não atendem as demandas das mulheres, pois, historicamente, foram ambientes construídos
para o homem preso. Desta forma, tornam-se contextos atípicos para gestantes e para o desenvolvimento infantil,
portanto é possível que as interações entre as díades mãe-bebê sofram interferências neste ambiente, o que influencia
os sentimentos das mães quanto a vivência da maternidade. Objetivo: Compreender os sentimentos sobre a
maternidade e as características de interação mãe-bebê no contexto carcerário. Método: Caracteriza-se como estudo
descritivo, exploratório e de abordagem qualitativa. Foram levantadas as informações de cinco mães e seus bebês de
presídios e penitenciárias do sul do Brasil através de um questionário sociodemográfico e, posteriormente, aplicou-se
um roteiro de entrevista semiestruturada para identificar os sentimentos maternos e as características das interações
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mãe-bebê. Os dados foram transcritos e interpretados à luz da análise de conteúdo de Bardin. Resultados: As entrevistas
foram discutidas em cinco categorias: sentimentos relativos à maternidade; dificuldades para desempenhar o papel
materno; facilitadores no desenvolvimento do papel materno; autodescrição do seu papel materno; e momentos de
separação mãe-bebê. Apesar da prevalência do sentimento alegria, percebeu-se, nos relatos, ambivalência de
sentimentos positivos e negativos, como felicidade associada à maternidade junto com a tristeza ante à situação de
cárcere. A ruptura das expectativas sobre a gravidez no contexto carcerário, o distanciamento do núcleo familiar e as
regras privativas do ambiente apareceram como principais dificuldades para o desempenho do papel materno. Por
outro lado, os fatores facilitadores relacionaram-se aos recursos e ao espaço fornecido pelos presídios para o
atendimento das necessidades básicas da mãe e do bebê. As mães descreveram que o seu papel está relacionado aos
cuidados básicos e atividades de rotina, como alimentar, brincar e dar banho no bebê. Em virtude da limitação do
ambiente prisional, as mães separam-se do bebê apenas para realizar atividades relacionadas aos cuidados com a
limpeza do ambiente ou com sua higiene pessoal. Conclusão: Sugere-se que sejam feitas novas pesquisas utilizando
entrevistas com os profissionais que prestam assistência no presídio, para verificar a qualidade da interação e as
consequências na saúde materno-infantil, bem como com as mães que cumprem pena em ambiente domiciliar
acompanhadas dos seus filhos, além da necessidade de estudos com delineamentos metodológicos longitudinais.
Espera-se que os resultados do presente estudo auxiliem na fomentação de políticas públicas e práticas de intervenção
que visem a promoção da saúde materno-infantil no contexto carcerário.
6491790 - A ADAPTAÇÃO DE ALUNOS INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA: DAS BARREIRAS E
FACILITADORES AO DESENHO DE AÇÕES PROMOTORAS DE SAÚDE.
Ana Paula Sousa (UNB), Stéfane Macedo de Jesus (UnB), Lívia Barbosa Alves de Souza (UnB),
Marina Caricatti Rodrigues (UnB), Beatriz Helena Ulian Coelho (UnB),
Sheila Giardini Murta (UnB)
Estudantes universitários internacionais podem estar vulneráveis a diversos estressores, pois além de vivenciarem
situações adversas comuns na universidade, esses estudantes também experienciam demandas decorrentes da
imigração. Fatores como adaptação linguística e acadêmica, perda da rede de apoio e dificuldades financeiras
representam alguns dos desafios vividos por alunos internacionais. O planejamento e oferta de ações preventivas e
promotoras de saúde customizadas às necessidades deste grupo ganha relevância frente à crescente
internacionalização do ensino universitário no Brasil e no mundo. Este estudo objetivou examinar percepções de
estudantes internacionais da UNB (UnB) acerca da adaptação ao ambiente universitário, facilitando o desenho de ações
de promoção de saúde para este público. Participaram do estudo 42 estudantes internacionais da UnB, com idades
entre 19 e 29 anos, em sua maioria homens (71%), oriundos de países africanos e latinos, com permanência na UnB
variando entre 7 meses a 6 anos e meio e matriculados em cursos das áreas de ciências humanas, sociais e exatas. Os
dados foram coletados durante evento de boas-vindas aos estudantes internacionais, quando os participantes foram
solicitados a preencher as sentenças incompletas: “Quando cheguei na UnB, me senti…”; “Hoje, o que me faz sentir na
UnB consiste em…”; “Hoje, o que me faz sentir mal na UnB consiste em…” e “De agora em diante, o que ajudaria a viver
melhor na UnB consiste em…”. Os resultados, avaliados por análise temática, demonstraram que a chegada à
universidade foi caracterizada, por um lado, por sentimentos de desamparo, tristeza e saudade, e por outro, por
sentimentos de ânimo, esperança e segurança. Os facilitadores da adaptação foram: rede de apoio social bem
estruturada, acesso a boas oportunidades de estudo e desenvolvimento profissional, apoio institucional, domínio da
língua portuguesa e reconhecimento de recursos pessoais. Já as barreiras para a adaptação foram: escassez de apoio
financeiro, dificuldades nas relações sociais, racismo e preconceito, pressão acadêmica e diferenças culturais.
Estratégias consideradas promotoras de boa adaptação no futuro foram: engajamento em atividades fora da
universidade; combate ao racismo, xenofobia e sexismo; fortalecimento da rede de apoio social; e acompanhamento
institucional. Conclui-se que ações que promovam o apoio institucional a estudantes internacionais mostram-se
relevantes para o auxílio às dificuldades de aculturação, além de intervenções com objetivo de prevenir preconceito
entre a comunidade universitária. São recomendados estudos que analisem ações de assistência estudantil, prevenção
e promoção de saúde ao aluno internacional, a fim de promover melhor adaptação e vivência acadêmica.
6697585 - PSICOLOGIA E CRIANÇAS MIGRANTES: REFLEXÕES A PARTIR DE UM TRABALHO MEDIADO PELA ARTE.
Maria Beatriz de Souza Alverne Maia (UFPR), Graziela Lucchesi Rosa da Silva (UFPR),
Camila Akemi Aoto (UFPR), Luisa Martins de Abreu e Lima (UFPR)
O presente trabalho tem como finalidade apresentar uma das frentes de intervenção do projeto de extensão Migração
e Processos de Subjetivação, da UFP, que desenvolve ações, realizadas por estudantes e docentes do curso de Psicologia
e Letras, com crianças migrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio. Tal intervenção, intitulada Pequenos do Mundo,
se constitui, desde 2017, como um espaço voltado para a potencialização do desenvolvimento de crianças de dois a dez
anos, no qual a arte é usada como recurso fundamental de trabalho e de mediação, sob pressupostos da Psicologia
Histórico-Cultural. Vale salientar que no decorrer dos três anos de projeto participaram em torno de 75 crianças de
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diferentes nacionalidades, a saber: Venezuela, Haiti, Líbia, Egito, Síria, Nigéria, Peru, Colômbia, República Democrática
do Congo, Irã, Benin, Iêmen e Líbano. A fim de contemplar os diferentes períodos de desenvolvimento das crianças
participantes são planejados projetos gerais - que envolvam literatura infantil, obras de arte, músicas e outras formas
de expressões artísticas -, mas com ações específicas para crianças de até até cinco anos de idade e para as maiores de
cinco anos. À título de exemplo, em 2018, foi desenvolvido o projeto “Autorretrato”, a fim de oportunizar, por meio de
diferentes obras de arte e da literatura, às crianças exporem características sobre si potencializando a elaboração de
sua autoimagem, além de trabalhar as questões de diversidade e similaridade do grupo. Atualmente está sendo
realizado o projeto “Contando histórias, resgatando memórias”, o qual busca, com auxílio da contação de histórias, o
protagonismo das crianças, juntamente com seus familiares, na reconstituição de suas histórias e no resgate de
elementos culturais através do registro de suas experiências, para que cada criança se aproprie da sua relação com seus
“lugares” no mundo. Constata-se que por meio da arte - com seus personagens, enredos, cores, sonorizações - é possível
propiciar um ambiente rico de interações significativas, no qual crianças podem ampliar sua realidade imediata, se
expressar livremente, trazer questões relacionadas ao seu país de origem e suas vidas cotidianas, bem como possibilitar
à criança elaborar reflexões, estabelecer relações, se sensibilizar com o outro, pensar para além da sua vivência
imediata, ampliando as fronteiras da sua realidade e possibilitando o novo.
3915115 - A INSERÇÃO ECOLÓGICA EM UMA OCUPAÇÃO DE ACOLHIMENTO A FAMÍLIAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.
Amanda Hoffmeister Hassmann (UFCSPA), Clarissa de Antoni (UFCSPA)
A violência intrafamiliar afeta o desenvolvimento humano e as relações familiares. Mães e filhos que passaram por
violência e agora vivem em uma ocupação urbana vivenciam mudanças em suas relações mãe-filho. A inserção ecológica
é um método rico de estudo de relações familiares e fenômenos psicossociais. Este método é baseado na Teoria
Bioecológica do Desenvolvimento Humano (TBDH) de Bronfenbrenner. A TBDH compreende o indivíduo como agente
de transformação em seu próprio desenvolvimento. O presente estudo objetivou demonstrar a inserção ecológica como
método para análise de relações diádicas mãe-filho em uma ocupação urbana. Os participantes consistiram três díades
de mães e filhos, estes com idades entre 3 e 7 anos, moradores na Casa de Referência Mulheres Mirabal, ocupação
urbana em Porto Alegre, que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica e seus filhos. O método consistiu em
questionário sociodemográfico, entrevistas semi-estruturadas e observações naturalísticas, registrados em diário de
campo. As participantes adultas preencheram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e Termo de Assentimento.
Os resultados apontam que a convivência de diferentes famílias no mesmo espaço gera confluência de dinâmicas
familiares, criando um novo clima próprio da ocupação. Ao viver em um ambiente coletivo, as regras das famílias sofrem
alterações, assim como práticas parentais, influenciando a hierarquia entre cada mãe e seus filhos. Durante a resolução
de conflitos, há comunicação verbal e não-verbal de violência como forma dos adultos buscarem obediência dos filhos.
Assim, há crítica e problematização da violência contra a mulher, porém a outras formas de violência são naturalizadas.
Em algumas relações mãe-filho, observou-se distanciamento maior ao conviver na ocupação. As crianças tendem a
passar mais tempo juntas brincando, enquanto as mulheres dividem-se no cuidado com as crianças e manutenção da
casa. Assim, os grupos de iguais, com menos diferenças de hierarquia, parecem se unir. A inserção de campo permitiu
momentos de integração da pesquisadora com os acolhidos e apoiadores da ocupação. Esta aproximação com os
participantes possibilitou compreender a percepção dos participantes sobre a pesquisa e o contato com a Psicologia,
em que há uma visão da pesquisadora como representação de um papel de regulação social.
2958384 - ATITUDES NEGATIVAS, CRENÇAS E PRÁTICAS DE PAIS ADOTIVOS SOBRE NEGRITUDE E INTERESSE DA
CRIANÇA NEGRA ADOTADA SOBRE RACISMO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.
Felipe Gomes Lemos (UFES), Elisa Avellar Merçon-Vargas (UFES), Edinete Maria Rosa (UFES)
A adaptação e integração de uma família adotiva inter-racial podem ser desafiadoras, demandando dos pais o
desenvolvimento de estratégias que facilitem a elaboração de uma identidade racial saudável em seus filhos. Estudos
apontam as práticas parentais de socialização racial associadas à identidade étnico-racial dos seus filhos e as estratégias
de enfrentamento do racismo. Com base nisso, este trabalho objetivou descrever e correlacionar dados preliminares
de 29 pais brasileiros de crianças negras adotivas com idades entre 7 e 17 anos, com relação às: (a) atitudes negativas
frente à questões raciais; (b) crenças sobre a importância da socialização racial; (c) práticas de socialização; e (d)
interesses e identificação por questões ético-raciais de seus filhos. Os dados foram coletados por meio de questionários
online, usando escala Likert de 1 a 5 pontos. Os resultados descritivos indicaram que 69% dos respondentes se
autodeclararam brancos, 75,9% eram mães, 75,9% havia completado curso superior ou mais, 79,3% possuía
companheiro(a) (casado ou união estável) e 82,8% se declarou heterossexual. Além disso, 51,7% dos participantes
possuía apenas uma criança adotiva, a média de idade dos respondentes era 42,52 anos (DP = 7,14) e a média de idade
da criança mais velha era 11,30 anos (DP = 2,815). O tempo médio de adoção da criança mais velha era de 5,90 anos
(DP = 4,85). Os resultados correlacionais indicaram que a atitude negativa frente às pessoas negras estava
negativamente associada às crenças sobre a importância da socialização racial (r = -0,68, p = .000). Além disso, as crenças
estavam positivamente relacionadas à idade da criança adotiva (r = 0,38, p = .042). Por fim, o tempo de adoção estava
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positivamente correlacionado à identificação racial (r = 0,37, p = .05). No entanto, nem as atitudes negativas, nem as
crenças estavam significantemente associadas às práticas de socialização racial ou ao interesse e identificação da criança
às questões étnico-raciais. Além disso, pais brancos e negros não diferiram significativamente com relação às atitudes
negativas, crenças, práticas de socialização racial e identificação de seus filhos com questões raciais. Apesar da amostra
ser pequena, esses dados preliminares indicam que pais que possuíam maior crença da importância da socialização
racial tendiam a ter menos atitudes negativas frente às questões raciais. Ademais, quanto maior o tempo de adoção,
mais os pais afirmavam que seus filhos se identificavam e demonstravam interesses por questões raciais. Por fim, esses
dados podem ajudar a embasar intervenções voltadas para famílias adotivas inter-raciais.
9863931- NORMAS SOCIAIS, RACISMO E INTERNALIZAÇÃO DE IGUALDADE E JUSTIÇA EM CRIANÇAS: UMA REVISÃO
SISTEMÁTICA.
Yasmim Nascimento de Oliveira (UFS), Khalil da Costa Silva (UFPB), Dalila Xavier de França (UFS)
As normas sociais são regras implícitas ou explícitas, compartilhadas dentro de um grupo social, e têm por finalidade
descrever e prescrever os comportamentos dos seus membros. As normas expressam valores predominantes na
sociedade. Nas sociedades democráticas e multirraciais, o valor da igualdade embasa as normas referentes a como
devemos tratar os diferentes grupos étnico-raciais. Ao longo do processo de socialização, as crianças internalizam
normas e, ao mesmo tempo, convivem com grupos étnico-raciais. Dado isto, o objetivo deste estudo foi analisar como
a investigação sobre normas sociais no Brasil contribuiu para elucidar a relação entre a internalização das noções de
igualdade e de justiça e a expressão do racismo em crianças. Para tanto, realizou-se uma revisão sistemática consultando
as bases de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PEPSIC, Science Direct e periódicos Capes. Utilizou-se os
descritores “normas sociais”, “preconceito racial”, “racismo”, “igualdade”, “justiça” e “crianças”. Os critérios de inclusão
foram: (1) ser artigo publicado entre os anos de 2008 a 2018; (2) ter como objetivo o estudo das normas sociais e
racismo; (3) ser uma produção teórica ou ter um estudo empírico e (4) ser publicado em língua inglesa, espanhola ou
portuguesa. Já os critérios de exclusão foram: (1) artigos repetidos entre as bases de buscas e (2) artigos que o texto
completo não esteja disponível na internet. O banco final foi constituído por 13 trabalhos (artigos e teses acadêmicas),
que abordam o racismo, o racismo entre crianças, as normas sociais e a internalização da noção de igualdade e de justiça
pela criança. As pesquisas analisadas convergem ao identificar o desenvolvimento do julgamento moral como
responsável pelo processo de internalização das noções de igualdade e justiça ao longo da infância e adolescência. A
maioria dos estudos aponta a idade dos 8 anos como o período desenvolvimental em que se observa a internalização
das noções de igualdade e justiça. Dado que a problemática do racismo no Brasil envolve atos de discriminação,
segregação e desigualdades sociais contra a população negra, concluiu-se que a socialização das noções de justiça e
igualdade desde os primeiros anos do desenvolvimento infantil faz-se necessária para evitar o desenvolvimento de
condutas e julgamentos racistas entre as crianças.

BLOCO DE PÔSTERES 08
9989773 - ADOLESCENTES EM DIFERENTES CONTEXTOS: UM ESTUDO SOBRE PROJETOS DE VIDA.
Sthéfane Pelissaro Maciel (Consultorio), Cássia Alves (FSG)
A adolescência é uma fase do ciclo vital na qual os jovens perguntam-se o que querem fazer e como podem fazê-lo,
inclusive na vida profissional. Os projetos de vida que começam a ser idealizados nesse período construir-se-ão
conforme experiências de vida, autopercepção, visão de mundo e metas de futuro. Esses projetos podem sofrer
influências de variáveis como contextos familiar, socioeconômico e cultural, raça/etnia e gênero. Tais fatores
contribuem para que cada contexto potencialize condições de inclusão ou exclusão social do adolescente que nele se
constitui. Considerando este aspecto, esta pesquisa teve como objetivo analisar os projetos de vida de adolescentes em
distintos contextos socioeconômicos. Foi realizado um grupo focal com estudantes de escola pública estadual.
Participaram seis alunos do nono ano, de 14 a 18 anos de diferentes níveis socioeconômicos. O grupo foi gravado por
áudio, transcrito e analisado por meio da análise temática. Os participantes destacaram a família como fator de maior
influência na escolha dos projetos de vida, considerando-a como influência tanto positiva quanto negativa. Fatores
externos como a sociedade foram citados como aspectos que influem nesse processo, porém que devem ser
enfrentados na busca pela própria identidade. Os projetos de vida mencionados foram diversificados, abrangendo
desde a formação universitária a empregos não-formais. Aspectos não relacionados à escolha profissional, como viagens
e família, também foram apontados. Todos os participantes evidenciaram a importância da autonomia financeira.
Segundo os participantes, alguns dos projetos de vida foram abandonados na medida em que os “jovens foram
amadurecendo”. Concluiu-se que as dificuldades encontradas pelos adolescentes voltam-se para mudanças de modelos
laborais, transformações sociais e tecnológicas e a inconsistência econômica, que dificultam as escolhas profissionais.
Em contrapartida, ainda é comum que o adolescente de periferia deixe a escola antes de ingressar no ensino médio,
impedindo seu ingresso no ensino superior e, consequentemente, desqualificando-o para o mercado de trabalho.
Finalmente, destaca-se que o projeto inicial propôs a realização de dois grupos focais em duas escolas, uma localizada

424

em bairro central e outra em contexto de periferia. Infelizmente, apenas um grupo foi concretizado devido à
impossibilidade de localizar os adolescentes da escola de periferia. Soube-se que esses jovens haviam evadido a escola
ou sido vítimas de violência, levantando questões fundamentais quanto ao papel da psicologia no desenvolvimento
humano, educação e sociedade.
1187996 - PROPOSTA DE GRUPOS PSICOEDUCATIVOS PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO.
Rovana Kinas Bueno (UNIPAMPA), Shana Hastenpflug Wottrich (UNIPAMPA),
Julio Cesar Bisognin Lopez (UNIPAMPA)
A partir da compreensão da saúde como bem-estar físico, mental e social, constata-se a necessidade de se promover
saúde biopsicossocial. Essa promoção de saúde é foco da Atenção Primária de nosso Sistema Único de Saúde. Para isso,
o presente trabalho objetiva apresentar uma proposta de grupos psicoeducativos para a promoção de saúde e
desenvolvimento a ser realizado com mulheres. Trata-se de um projeto de extensão a ser realizado por discentes que
contemplem medicina, enfermagem, fisioterapia e/ou educação física, orientados por docentes com formação na
psicologia. O referido projeto intitula-se “PRENDAS: Promovendo Reflexões ENnfatizando Demandas e Autonomias em
Saúde”. Esses discentes coordenarão grupos de mulheres em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de UruguaianaRS. Ao realizar grupos psicoeducativos com populações específicas, pode-se trabalhar com temas (demandas)
referentes a elas, fomentando reflexões desenvolvimentais e autonomias no autocuidado. O desenvolvimento de
autonomia trata-se de uma importante tarefa desenvolvimental do ser humano. Parte-se do pressuposto que a
mudança em um membro da família altera toda a família, logo, quando a mulher sente-se melhor informada e mais
autônoma e ativa em seu cuidado e saúde, isso possivelmente irá repercutir positivamente no desenvolvimento dela e
de todos da família. Também trata-se de um contexto de aprendizagem dos discentes com a Atenção Primária, a
Promoção de Saúde, o desenvolvimento humano e o trabalho interdisciplinar, o que enriquece a formação dos mesmos.
1499246 - CUIDADO DA ENFERMAGEM À CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E SUA FAMÍLIA.
Martins dos Santos Zarantonelo de Oliveira (Brigada Militar)
Introdução: Os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-juvenis (CAPSi) são serviços de assistência recentes e que
abarcam o cuidado às crianças com transtorno do espectro autista (TEA). Estas são crianças com sinal clínico de ausência
de linguagem ou incapacidade no uso significativo da linguagem, ecolalia, extrema dificuldade para estabelecer vínculos
com pessoas ou situações, entre outros agravos. A enfermagem busca em seu atendimento, valorizar o ser humano em
sua condição física e mental, atendendo suas expectativas e esclarecer sobre sua condição clínica de saúde, seus direitos
como cidadão, tornando a vida desse usuário mais digna na sociedade. A enfermagem pode contribuir para o
diagnóstico, realizando acompanhamento, atendimento hospitalar, e através de observações comportamentais dessas
crianças, estabelece vínculo e oferece apoio a família dessas crianças com TEA. Objetivo: identificar, nas produções
científicas, como está sendo realizado o cuidado de enfermagem à criança com TEA e sua família. Metodologia: Tratase de uma revisão de literatura, que teve como pergunta de pesquisa: quais os cuidados da enfermagem à criança com
Transtorno do Espectro Autista e sua família? Os descritores utilizados foram transtorno autístico, criança, família e
enfermeira. Foram recuperados 888 artigos, sendo 9 da LILACS, 354 da PUBMED e 520 da SCOPUS.A extração dos dados
foi realizada por meio de um quadro analítico sinóptico, contendo: título do artigo, objetivo, data, método e resultados.
Resultados: foram analisados 11 artigos, sendo os principais resultados como cuidados de enfermagem: a enfermagem
realiza musicoterapia, evidenciando contribuições para uma mudança no comportamento estereotipado. Enfermeiros
atuam em escolas visando o acompanhamento individual a cada criança com um plano terapêutico singular e também
desenvolvem atividades com a família na comunidade. Ainda, visam lidar com a criança com TEA em situações de crise
e se necessário administram alguma medicação. Programas de computador foram usados para a comunicação, e nas
internações as enfermeiras minimizam ruídos de quartos, tráfego de pessoas nos leitos, ajustes dietéticos, entre outros
procedimentos que visam melhorar a estadia na internação hospitalar. Conclusão: a pesquisa evidenciou que a equipe
da enfermagem ainda apresenta certo desconhecimento sobre o transtorno do espectro autista, e isso acarreta em um
despreparo de como atender essas crianças. Destaco a importância de uma educação permanente a estes profissionais
e a busca de novas tecnologias que visem a melhorar o atendimento das necessidades e a comunicação com essas
crianças.
1658972 - SAÚDE MENTAL PARENTAL, RELAÇÕES FAMILIARES E SAÚDE DA CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA:
PROJETO DE INVESTIGAÇÃO LONGITUDINAL.
Evelise Rigoni de Faria (GHC), Daniel Demétrio Faustino da Silva (UFRGS),
Camila Guedes Henn (GHC), Natalia de Abreu Pegoraro (UFRGS)
Este trabalho visa apresentar um projeto de pesquisa, em andamento, que tem por objetivo avaliar longitudinalmente
a relação entre saúde mental parental, relações familiares e atenção à saúde da criança na primeira infância. São
pressupostos deste estudo: 1) a saúde da criança deve ser compreendida a partir da inter-relação entre aspectos
clínicos, relacionais e afetivos; 2) o campo da atenção primária à saúde, em sua esfera interdisciplinar, é um espaço
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privilegiado de atenção à saúde das crianças e suas famílias, com a potencialidade de identificação precoce de
dificuldades do desenvolvimento infantil; 3) a Psicologia, através de um referencial relacional-sistêmico, pode contribuir
na identificação de preditores da saúde infantil; e, 4) a avaliação longitudinal, no campo científico e metodológico, é
uma importante ferramenta na investigação dos primeiros anos de vida da criança. Participam do estudo 300 crianças
e suas mães que realizam acompanhamento de saúde na rede de atenção primária do município de Porto Alegre. As
participantes são provenientes de um estudo maior intitulado "Impacto de programas preventivos de saúde bucal
infantil na Atenção Primária a Saúde", que avaliou 765 crianças nascidas nos anos de 2013 e 2014, procedentes do
território de abrangência de 12 unidades de saúde vinculadas ao Grupo Hospitalar Conceição. O presente projeto vem
acompanhando uma subamostra do projeto original cujas mães realizaram uma avaliação ampliada, incluindo saúde
mental. Essas crianças e suas mães foram avaliadas no primeiro ano (fase I) e no quarto ano de vida da criança (fase II).
Na fase I, concluída em 2015, as crianças realizaram uma avaliação de saúde (saúde bucal, nutricional, antropometria,
atenção vacinal e puericultura) e as mães responderam a questionários sociodemográfico, saúde mental (ansiedade,
depressão), qualidade de vida, relações familiares, vínculo parental e auto eficácia parental. No momento, o estudo
encontra-se na fase II, na qual são aplicados os mesmos questionários da fase I, acrescidos de uma avaliação do
desenvolvimento infantil (instrumento multidimensional de avaliação do desenvolvimento; inventário de capacidades
e dificuldades da criança). Dados da fase I analisaram algumas esferas da saúde da criança (saúde bucal, avaliação
alimentar) e identificaram piores desfechos associados à menor renda e menor escolaridade materna. Espera-se, ao
final do estudo, além da avaliação longitudinal da saúde da criança, a identificação de preditores do desenvolvimento
infantil e sua associação com a assistência recebida.
1695789 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: DANÇANDO PARA O FUTURO.
Eloisa Deloss Johann (UNISUL), Michelle Regina da Natividade (UNISUL), Carolina Bunn Bartilotti (UNISUL)
O Centro de Referência Profissional (CREP) é um projeto de extensão da Universidade do Sul de Santa Catarina que
atende as demandas sociais da Grande Florianópolis relacionadas a Psicologia Organizacional e do Trabalho.
Acreditando que o tema trabalho perpassa todos os sujeitos e faixas etárias, foi desenvolvido pelo CREP uma ação com
crianças, denominada Dançando para o Futuro. Esta intervenção tem como objetivo desenvolver competências
interpessoais e intrapessoais por meio do ballet. Nessa perspectiva, acredita-se que estas são competências que serão
exigidas no mercado de trabalho e precisam ser estimuladas e desenvolvidas ao longo do crescimento e vivências do
sujeito. Além disso, a dança pode ser utilizada como instrumento potente para criar um espaço aberto para além de
ensinamentos técnicos, discussões e vivências que emergem deste contato. Desta forma, são realizados encontros de
1 hora cada com um grupo de crianças de 8 a 13 anos. Esta ação já está ocorrendo a 4 semestres, cada semestre é
bastante particular e traz desafios que são singulares ao momento que as participantes estão vivenciando. Sendo assim,
o grupo constitui-se como um espaço para trabalhar as competências que as meninas demonstram desejar e precisar
no enfrentar seu atual momento. Os resultados aparecem como potentes nas diferentes interações com o grupo e é
possível exemplificar com particularidades das participantes e seu desenvolvimento. Uma das temáticas que emergiram
em diversos encontros é o gerenciamento de conflitos, as participantes desenvolveram habilidades em solucionar suas
divergências de outras formas para além da agressão física e verbal. O respeito às diferenças também se fez presente
em muitos momentos, as meninas que durante à dança julgavam e apontavam à limitação e o corpo do outro hoje
conseguem visualizar suas potências e dificuldades, além de reconhecer que à diversidade é uma potência do grupo. O
autoconhecimento e inteligência emocional foram observados em algumas participantes que antes retiravam-se da sala
ou se agrediam quando não estavam contentes, hoje é perceptível que elas buscam identificar qual elemento as causa
desconforto e com autonomia escolhem à forma e o momento de resolver o que as afeta.
1726510 - TRABALHADORES DA SAÚDE POSSUEM ESTRESSE? UM ESTUDO SOBRE PROFISSIONAIS DO SAMU 192.
Sidinei de Jesus dos Santos de Oliveira (UNIPAR), Nathiara Caroline Fernandes (UNIPAR),
Silvia Marini Colonetti (UNIPAR), Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
Cada vez mais estudos direcionados a aspectos sobre o cuidado em saúde mental têm sido direcionados e ca mesma
forma, esse olhar vem sendo dirigido aos profissionais da área da saúde. Esse trabalho teve como objetivo analisar a
presença de estresse nos colaboradores do SAMU, considerando a importância da qualidade de vida para os indivíduos.
A pesquisa foi realizada com 56 colaboradores, das unidades do SAMU de dois municípios localizados no sudoeste do
estado do Paraná. O SAMU 192 possui dez bases na região beneficiando o total de 619.897 habitantes no sudoeste do
Paraná. Os participantes da pesquisa responderam a um Questionário Sociodemográfico e ao Inventário de Sintomas
de Stress para Adultos de Lipp (Lipp, 2016). Com a coleta de dados foi possível perceber que 25% (n=14) dos
colaboradores possuem a presença de estresse. Dos respondentes que apresentam estresse, 92% (n=13) encontram-se
na fase de Resistência, e 8% (n=1), na fase de Alerta. Essa alta porcentagem na fase de resistência é caracterizada por
outros estudos, conforme Malagris e Fiorito (2006), onde parece revelar um desgaste acumulado ao longo de algum
tempo associado ao tipo de atividade desses profissionais. Existem várias situações que contribuem para o estresse, e
algumas das situações presentes no cotidiano desses trabalhadores favorecem o aparecimento do estresse, sendo eles
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limitações de espaços para que possam realizar as técnicas necessárias, tentativas de suicídio e também de homicídio,
os perigos das vias públicas, risco de acidentes de trânsito, poluição sonora, exposição a fatores ambientais, falta de
funcionários, falta de leitos hospitalares, insuficiência de materiais, sobrecarga de demanda, trabalho noturno e a
privação de sono, sendo esse último o fator que merece maior destaque, uma vez que a falta de repouso e a privação
de sono podem gerar dificuldade de concentração e fadiga. Apesar de a literatura sinalizar que há amostras significativas
de estresse em profissionais da saúde, a atual pesquisa demonstrou que é relativamente baixo o número de
profissionais acometidos por estresse, considerando que há prevalência na fase de resistência. Para a área da psicologia,
este estudo contribui na medida em que auxilia na identificação do estresse e permite aos psicólogos pensarem em
práticas para a promoção de saúde no ambiente de trabalho.
1738925 - INTERVENÇÕES FACILITADORAS DA FUNÇÃO REFLEXIVA E DA CAPACIDADE DE MENTALIZAÇÃO: UMA
REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA.
Adrielly de Ávila Alves (UNISINOS), Márcia Pinheiro Schaefer (UNISINOS),
Débora Becker (UNISINOS), Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS)
Estudos indicam que as capacidades de função reflexiva (FR) e de mentalização (CM) influenciam na saúde emocional e
na formação de relações sociais ao longo da vida. A FR é a capacidade de compreender e manter na mente o próprio
comportamento e de outros, em termos de estados e intenções mentais subjacentes. Nas relações cuidador-criança,
conceitua-se a função reflexiva parental (FRP), que é a habilidade do adulto para refletir o estado interno da criança,
mediante respostas que expressem as emoções da criança, e não as projeções parentais. Em decorrência do
desempenho da FR, se constitui a CM, que pode ser entendida como a capacidade humana para compreender e
interpretar o comportamento do outro, considerando seus estados mentais subjacentes. Assim, uma vez que se
reconhece a repercussão dessas capacidades na saúde mental, propagam-se intervenções que visam favorecer a FR e a
CM. Com isso, o objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo de revisão sistemática de literatura sobre
intervenções facilitadoras do desenvolvimento da FR e da CM, publicadas entre 2008 e 2018. Os descritores foram
“reflective functioning OR mentalizing OR mentalization AND intervention”, incluindose artigos empíricos,
disponibilizados integralmente e apresentados em inglês, português ou espanhol, provenientes das áreas da medicina,
psicologia, enfermagem, psiquiatria ou multidisciplinares. Os artigos que foram submetidos a uma análise quantitativa
e qualitativa das seguintes categorias: 1) Ano de publicação, 2) Objetivos do estudo, 3) Delineamento, 4) Participantes,
5) Tipo de intervenção, 6) Instrumentos de avaliação da intervenção e 7) Resultados. Os dados apontaram o ano de
2006 com maior número de publicações (26%, n= 8); predomínio de objetivos voltados à descrição e exploração dos
resultados de uma intervenção (55,5%, n=15); primazia de estudos quantitativos (81%, n= 22); preponderância de
participantes adultos (44%, n= 12); ênfase em intervenções em contexto clínico, individuais ou grupais (78%, n=21); o
uso de uma variedade de instrumentos (n=95) para avaliar diferentes indicadores de mudança, destacando-se a
interação mãe-criança (28%, n=27); as intervenções apresentaram resultados positivos quanto ao desenvolvimento da
FR e CM com diferentes participantes e contextos (63%, n= 17). Sendo assim, concluiu-se que as intervenções voltadas
ao aprimoramento da FR e CM repercutem no desenvolvimento dessas capacidades. Tais intervenções podem ser
implementadas no campo da psicologia e da saúde mental, em diferentes contextos. Porém, ainda é vital novos estudos
para amenizar as divergências entre ambos os constructos teóricos e ampliar o uso destas intervenções no Brasil.
3234991 - MINDFULNESS: A EXPERIÊNCIA DA ATENÇÃO PLENA COMO PROMOÇÃO DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO
HUMANO.
Amanda da Silva Gomes (UNIVALI), Giovana Delvan Stuhler (UNIVALI), Igor Eduardo Castellain (FURB)
Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência do curso presencial de Mindfulness para promoção da saúde (MBHP)
inspirado nos programas de redução estresse baseado em mindfulness (Mindfulness Based Stress Reduction [MBSR] da
Universidade de Massachussets, Estados Unidos) em uma universidade no município de Itajaí/SC. Mindfulness ou
atenção plena, em português, é definido como a consciência que emerge quando entramos em contato com a nossa
experiência atual, momento a momento, de forma intencional e sem junlgar. O curso contou com 26 participantes, sendo
23 mulheres e 3 homens e todos com idade acima de 18 anos. Foi realizado em 8 sessões de 2 horas semanais seguindo
o modelo MBSR. Os temas abordados foram os seguintes: o conceito de Mindfulness, como lidar com os eventos
estressores da vida através do mindfulness, como praticar meditação Mindfulness, a relação entre pensamentos,
emoções e seu corpo, o dia do silêncio, como lidar com os desafios da meditação, a auto compaixão e atitudes que
melhoram a qualidade de vida. As técnicas utilizadas foram práticas formais de Atenção Plena, que são elas: mindfulness
na respiração e na caminhada, escaneamento corporal, movimentos, sons e pensamentos e prática da compaixão. Os
participantes receberam materiais didáticos como tabelas impressas, vídeos e áudios guia para dar continuidade à
prática pessoal fora do ambiente da formação e foram acompanhados pelo instrutor em seu processo de práticas
formais e informais. Todas as sessões finalizaram com os participantes sendo convidados a compartilhar experiências
sobre o curso e as práticas realizadas nos ambientes ao qual eles estavam inseridos, onde ao final de cada relato o
instrutor apresentava a intenção de cada prática e sua relação com mindfulness. E nestes momentos de feedback
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semanal foram relatados pelos participantes os benefícios alcançados com a manutenção da prática regular no
cotidiano. Exporam ainda como conseguiram identificar padrões habituais que eram automáticos e que diante desta
constatação, conseguiam refletir sobre eles e tomar uma decisão mais consciente. Além disso relataram benefícios no
autoconhecimento, percepção corporal, concentração e foco nas atividades diárias a medida que implementaram as
práticas do mindfulness na sua rotina. Com o que foi apresentado, vê-se que o mindfulness é um estado mental a ser
cultivado podendo ser um recurso efetivo para o desenvolvimento humano e de suas relações, promovendo assim, a
autonomia do indivíduo em seus diferentes contextos, bem como a maior qualidade de vida corroborando com o que é
apontado pela literatura científica.
1824597 - ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA OBSTÉTRICA: UMA ESCUTA SINGULAR.
Maria Eduarda Kuhnen (UNIVALI), Izadora Simas dos Santos (UNIVALI),
Josiane da Silva Delvan (UNIVALI)
Introdução: A gravidez de alto risco e a malformação fetal alteram as expectativas de toda a família em relação aos
planos de futuro. Acentua-se frequentemente o sentimento de impotência, angústia e fracasso, uma vez que o
diagnóstico põe à prova a capacidade dos pais de desenvolver afeto pelo bebê. A capacidade de lidar com essas notícias
depende de fatores como sua gravidade, o relacionamento do casal, os cuidados médicos e, principalmente, a
possibilidade de assistência psicológica. Este trabalho teve como objetivo compreender os sentimentos das gestantes
sobre a gravidez de alto risco ou de malformação fetal, acolher o sofrimento dessas mulheres, minimizar o sofrimento
causado pelo diagnóstico e orientar sobre a importância do apoio social nesse processo. Trata-se de um relato de
experiência do estágio específico da graduação em Psicologia realizado uma vez por semana, com atividades de
interconsulta com profissionais e estagiários de Medicina em um ambulatório de Ginecologia e Obstetrícia da Unidade
de Saúde da Família e Comunitária. Foram realizados acolhimentos com as gestantes e acompanhantes para a escuta
qualificada sobre as questões emocionais advindas do diagnóstico de gravidez de alto risco ou de malformação fetal e
oferecer apoio emocional. As intervenções do estágio envolveram discussão dos casos entre os profissionais e
estagiários para compreender os aspectos fisiológicos da gestação e a definição de ações voltadas aos aspectos
psicossociais das gestantes. Foram atendidas cerca de 30 gestantes na interconsulta e nos atendimentos individuais
quando necessário. Constatou-se que as gestantes manifestaram satisfação em serem acolhidas e acompanhadas pela
Psicologia podendo usufruir de um espaço para dialogar e expor seus pensamentos e sentimentos relacionados a
gravidez, seu diagnóstico, questões familiares, trabalho e vida social. Conclusões: A atuação da Psicologia no pré-natal
possibilita aos progenitores que se expressem e elaborem seus sentimentos e compreendam os eventos da gestação. É
necessária a intervenção da Psicologia para a minimização do sofrimento causado pelo diagnóstico de gravidez de risco
ou malformação fetal e eventuais sequelas emocionais decorrentes deste processo. As intervenções da Psicologia
Obstétrica promovem a humanização das relações profissionais contribuindo para a atuação coordenada, interativa e
integrativa entre os diferentes profissionais da saúde envolvidos na interconsulta.
1919695 - TERAPIA COMUNITÁRIA COMO POTENCIALIZADOR PARA O DESENVOLVIMENTO SAUDÁVEL DE UM BAIRRO
DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.
Amanda da Silva Gomes (UNIVALI), Igor Eduardo Castellain (FURB), Talitta Pereira (UNIVALI)
O presente trabalho relata uma experiência vivenciada na Atenção Básica utilizando a Terapia Comunitária (TC) como
recurso para desenvolvimento saudável e promotor de saúde.A TC é definida como uma metodologia de intervenção
em comunidades seguindo o pensamento de Paulo Freire . Este usa a base da Educação Popular do grupo comunitário
como um saber importante para a construção da participação social, servindo para a criação de uma nova consciência
sanitária, e assim, promovendo a autonomia e desenvolvimento do sujeito. O objetivo foi propiciar espaço para a
sensibilização, valorização das experiências de vida dos participantes, resgate da identidade e autoestima, percepção
dos problemas e possibilidades de resoluções e a criação de vínculos de solidariedade entre moradores. O grupo foi
acompanhado por 6 meses, tendo periodicidade de encontros semanais. Os participantes eram usuários de uma mesma
Unidade Básica de Saúde (UBS), tinham idade média de 60 anos. Os guias do grupo foram o médico e estagiários da
unidade. A TC desenvolveu-se em seis etapas seguindo o modelo proposto: acolhimento com um quebra-gelo; escolha
do tema; contextualização; problematização; rituais de agregação e conotação positiva; e, por último, avaliação. Ao
longo dos encontros, os participantes avaliaram o grupo de forma positiva, referiram verbalmente mudanças
resultantes da troca de experiência de vida, além de referirem sentirem-se acolhidos e pertencentes a um grupo suporte
capaz de promover proteção e inclusão além de mobilizar recursos e competências locais. As experiências de vida e os
conhecimentos repassados pelas pessoas foram partilhados de forma horizontal e circular. Acredita-se que indivíduos
e grupos sociais dispõem de mecanismos próprios para superar as adversidades contextuais como Vygotsky enfatizava
sobre o processo histórico social no desenvolvimento do indivíduo. Para ele, o sujeito não é apenas ativo, mas também
interativo, pois adquire conhecimentos a partir de relações intra e interpessoais. É na troca com outros sujeitos que o
conhecimento e as funções sociais são assimilados. Articular atividades dentro da comunidade e entre esta e a rede
mais ampla auxilia não só a divulgação da TC, mas a resolução de problemas e a realização de encaminhamentos
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necessários. Por isso, conclui-se a necessidade de se implantar um modelo de atenção à saúde mental com base
comunitária, priorizando-se a promoção da saúde, desenvolvimento humano e a prevenção do adoecimento que
coincide com a proposta da TC de criar redes de apoio solidárias a indivíduos e famílias que vivenciam situação de
sofrimento emocional ou psíquico.

BLOCO DE PÔSTERES 09
4324250 - REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O LUTO NA TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL.
Inara Priscylla Rodrigues Machado (UFPA), Endy Brito Nunes (UFPA),
Aline Beckmann Menezes (UFPA)
Atualmente, observa-se que a 3ª onda de terapias comportamentais tem influenciado discussões acerca da clínica
comportamental. O luto constitui-se como relevante, pois faz parte do cotidiano. Realizou-se revisão de literatura nas
bases de dados: BVS (Biblioteca Virtual em Saúde), Scielo, Portal Periódicos CAPES e PubMed, em janeiro de 2018. Os
descritores em português foram: "luto; terapia analítico comportamental", "terapia analítico comportamental; morte",
"terapia analítico comportamental; perda", "terapia comportamental; luto", "clínica comportamental; luto",
"intervenção; luto; análise do comportamento", "contribuição; análise do comportamento; luto" e "análise do
comportamento; luto", em inglês - exclusivamente - no PubMed: "grief; behavioral analytic therapy", "grief; behavior
analysis", "grief; behavior analysis; intervention" e "grief; behavior analysis; contribution". Delimitou-se em: Psicologia,
Terapia Comportamental, Psicoterapia e Luto. Selecionou-se artigos em inglês ou português. Descartou-se não
correspondentes ao tema e que se repetiam. Obteve-se no total 702 pesquisas. Após os filtros, 146 artigos. Com a
análise dos resumos, 4 correspondiam ao tema. Desses, 3 são pesquisas aplicadas e foram eficazes para o
enfrentamento do luto. Verificou-se que o suporte social, técnicas grupais e momentos de expressão dos sentimentos
foram essenciais. Observou-se dificuldade dos autores em delimitar as práticas especificamente comportamentais. O
outro artigo é teórico e buscou aproximar epistemologicamente as práticas da Terapia Cognitivo Comportamental (TCC)
com a Comportamental, contribuindo significativamente com a compreensão do luto sob a ótica comportamental.
Percebe-se, que o luto é pouco discutido pelas clínicas comportamentais em escala global. Conclui-se que um assunto
tão presente no cotidiano necessita de maior enfoque, como vem ocorrendo na TCC.
4339924 - SOBRE A SATISFAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E A DA
CRIANÇA
Amanda de Aquino Peixoto (UFPA), Patrícia da Silva Bezerra (UFPA), Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
A satisfação no trabalho surge como um conceito que envolve vínculo afetivo do indivíduo com o seu trabalho o que
repercute na saúde do trabalhador. No setor da saúde, a diminuição da produtividade e da qualidade dos serviços
poderá influenciar a saúde dos usuários. O objetivo geral deste estudo foi investigar a satisfação dos profissionais do
Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança (CASMUC), ambulatório vinculado a Universidade Federal do Pará.
Tratou-se de uma pesquisa quantitativa, transversal, descritiva e exploratória, com uma amostra de 25/34 profissionais
dispostos em dois grupos: técnicos e professores-supervisores. A equipe técnica é formada por duas enfermeiras, três
secretárias, uma coordenadora e quatro recepcionistas. A equipe de professores-supervisores é composta por vinte e
quatro docentes em ensino e assistência em atendimento clínico de especialidades infantis e da mulher. Utilizou-se o
Instrumento de Avaliação de Satisfação Profissional (IASP) e todos os procedimentos éticos foram respeitados. Os
principais resultados indicaram a taxa de resposta de 86%, distribuída por dois grupos profissionais: médicos (64%) e
equipe técnica (36%), sendo 84% do sexo feminino com média de idade de 52,08 anos. O nível médio de satisfação
profissional encontrado foi de 61%. A satisfação com a qualidade do local de trabalho foi de 56%, com a qualidade na
prestação de cuidados de 63% e com a melhoria contínua da qualidade de 61%. As dimensões em que os profissionais
se manifestaram significativamente insatisfeitos foram recursos humanos e relacionamento entre equipes e
profissionais, com índices menores que 40%. Em termos de satisfação global, 84% afirmaram que recomendariam o
serviço a familiares ou a amigos, 86% recorreriam ao CASMUC se necessitassem de cuidados e quando questionados se
escolheriam o Centro para trabalhar, responderam afirmativamente 83% dos profissionais. Em todas as dimensões os
profissionais do sexo masculino se manifestaram mais insatisfeitos do que os do sexo feminino, sobretudo em relação
ao vencimento e aos órgãos de direção e política. A indiferença e a insatisfação apresentada em alguns fatores
demonstram a necessidade de ampliar a discussão acerca das condições de trabalho e de vida no serviço de saúde.
Considerando as sugestões dos profissionais, recomenda-se maior investimento em equipamentos e instalações e,
especialmente, no estreitamento das relações interpessoais.
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4379411 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA INTERVENÇÃO NO PROGRAMA MENINAS CIDADÃS.
Nathália Barth Kleinkauf (FACCAT), Karla Rafaela Haack (UNISINOS),
Ana Paula Lazzaretti de Souza (FACCAT), Ângela Carina Paradiso (FACCAT)
Considerando o contexto escolar a partir de uma perspectiva ecológica do desenvolvimento humano, este trabalho
apresenta o relato de experiência de um estágio de Psicologia realizado no Programa Meninas Cidadãs. Com início em
2017 por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do município de Taquara, atende adolescentes do sexo
feminino de 12 a 15 anos, visando à prevenção de comportamentos de risco, construção e manutenção de vínculos,
empoderamento e assistência às participantes. As intervenções foram realizadas com 15 adolescentes no turno da
manhã e 5 no turno da tarde, com objetivo de proporcionar um espaço para mudanças nas habilidades individuais de
cada integrante, além de suscitar questões acerca da socialização, trabalhando o fortalecimento das características
sociais e crescimento pessoal. Foram realizadas as dinâmicas “Minha bandeira pessoal” e “Folha nas Costas”,
possibilitando identificarem suas habilidades pessoais, características positivas e negativas. Tiveram o intuito de fazer
com que reconheçam em si as qualidades e características identificadas pelos seus colegas, para que possam
desenvolver suas habilidades de autoconceito vinculadas ao entendimento da autoestima, finalizando por meio da
caracterização de reflexões acerca da diferenciação pessoal e aceitação grupal. Também sobre a capacidade de
resiliência vinculadas a estratégias de enfrentamento em situações aversivas, por meio da dinâmica “Coisa mais linda”,
baseada na série da Netflix, que trouxe situações fictícias de adversidades, reflexões e discussão de hipóteses de
enfrentamento de tais experiências. Compreendendo que estar resiliente é uma construção, promover habilidades que
motivem a busca por resoluções de problemas sobre perspectivas diferentes contribui para a dinamicidade no processo
de resiliência. No decorrer da intervenção, percebeu-se, por meio das escritas e falas, situações de vulnerabilidade
social, pertinentes à singularidade de cada adolescente, como a valorização da família, excessiva valorização da mãe e
da avó materna e um afastamento da figura paterna. O estágio possibilitou uma escuta técnica a essas adolescentes,
que trouxeram situações sociais vulneráveis como automutilação, depressão e gravidez na adolescência, o que indica a
importância de programas socioemocionais nas escolas com foco na prevenção.
4444388 - INTERVENÇÃO AO AUTISMO: ENSINO DO TREINO POR TENTATIVAS DISCRETAS A CUIDADORES DE
CRIANÇAS COM AUTISMO.
Pâmella Suyly Gomes Lopes (UFPA)
A Análise Aplicada do Comportamento tem embasado os procedimentos mais eficazes na intervenção a pessoas com
autismo. No Brasil, a oferta de serviços analítico-comportamentais está praticamente restrita à rede privada e é
inacessível a uma grande parcela da população. Uma forma de redução de custos da intervenção é através do
treinamento de cuidadores para proverem a intensidade de implementação recomendada. O treino para cuidadores
tem sido uma alternativa plausível no contexto brasileiro para a disseminação da intervenção Análise do
Comportamento Aplicada ao Transtorno do Espectro do Autismo, considerando a escassez ainda vigente de
profissionais formados nessa área e a baixa disponibilidade de serviços públicos voltados a esse fim. O presente estudo
buscou identificar as etapas desenvolvidas no ensino por tentativas discretas e verificar a eficácia da intervenção via
cuidadores. Para tanto, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de publicações nacionais, onde a busca pelas produções
científicas deu-se nas bases de dados Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e Scielo, no qual foi empreendido o levantamento dos descritores Análise Aplicada do
Comportamento, Transtorno do Espectro do Autismo e Treino de Cuidadores, sem período de publicação definido. Os
critérios de inclusão limitaram-se a trabalhos que se tratassem de estudos experimentais, que tivessem como objetivos
verificar o efeito da aplicação de programas de ensino por pais/cuidadores e que possuíssem artigo completo disponível.
De acordo com a metodologia utilizada, foram encontradas 14 publicações relacionadas à temática do estudo, dentre
as quais 6 foram selecionadas para análise segundo os critérios de inclusão utilizados. A partir dos resultados obtidos,
foi possível verificar a eficácia de programas de ensino por tentativas discretas (DTT) a cuidadores de crianças com TEA.
Estes programas constituem-se das etapas de: treino conceitual, modelação, role-play e feedback; e sua eficácia é
evidenciada por dados de estudos realizados no Brasil que apontaram a evolução de desempenho dos cuidadores. Ou
seja, os cuidadores não só aprenderam as habilidades ensinadas, como foi possível verificar um aumento na precisão
de desempenho da criança nos programas por eles aplicados. Conclui-se que o ensino de cuidadores tem sido uma
metodologia promissora para suprir a crescente demanda de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista, de forma
eficaz e menos onerosa, e a intervenção realizada por eles, orientada por um analista do comportamento, pode ser
efetiva e apropriada ao contexto socioeconômico brasileiro, que carece de programas governamentais e de profissionais
qualificados para conduzir uma intervenção direta.
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4466764 - WORKSHOP COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA.
Evelyn Alves de Freitas (UNISUL), Michelle Regina da Natividade (UNISUL), Tainara Veronica Jordão (UNISUL),
Eloisa Deloss Johann (UNISUL), Carolina Bunn Bartilotti (UNISUL)
O workshop Comunicação Não-Violenta (CNV) foi realizado pelo Centro de Referência Profissional, que é um projeto de
extensão do curso de Psicologia da Universidade do Sul de Santa Catarina que atende demandas sociais relacionadas à
Psicologia Organizacional e do Trabalho. O objetivo deste workshop foi discutir os fundamentos da comunicação
(conceito de comunicação, elementos da comunicação e tipos de comunicação) e, mais especificamente, a teoria de
Marshall Bertram Rosenberg, chamada de Comunicação Não-Violenta. Considerando esta teoria, enfatizou-se quatro
passos para alcançar uma boa comunicação, sendo estes: observar sem avaliar, expressar sentimentos, expressar
necessidades e realizar pedido. Partindo do pressuposto que a comunicação perpassa todas as relações humanas, é de
suma relevância disseminar este conhecimento da Psicologia, por isso, para alcançar os objetivos, o CREP realizou três
workshops, com públicos diversos como empreendedores e colaboradores de diversas organizações de trabalho. Cada
workshop foi dividido em três dias de realização, com a duração de aproximadamente 1h30min para cada encontro.
Nas experiências dos workshops foi possível identificar questões relacionadas a dificuldade dos participantes de
expressarem sentimentos, fazerem uma escuta precisa e assumir responsabilidade por suas necessidades. Além disso,
foi enfatizado a dificuldade de se comunicar e o valor da empatia para a comunicação. Estas intervenções permitiram
às extensionistas desenvolver competências e habilidades profissionais. E aos participantes, permitiu o acesso aos
conhecimentos da comunicação não-violenta e possíveis melhorias em suas relações interpessoais, contribuindo assim,
para um melhor desenvolvimento da comunicação no dia a dia do trabalhador.
4799810 - OFICINAS COM ADOLESCENTES PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE E ENFRENTAMENTO DAS
VULNERABILIDADES.
Duda Barbosa de Oliveira (UNIVALI), Léia Viviane Fontoura (UNIVALI), Suzana Patricia dos Santos (UNIVALI),
Daniela Valcarenghi (UNIVALI), Jéssica Fernandes (UNIVALI)
O projeto de extensão Discutindo a Relação (DR) é uma proposta interprofissional e interdisciplinar que envolve três
cursos da UNIVALI, vinculados a Escola de Ciências da Saúde: Psicologia, Enfermagem e Biomedicina. O DR está em
consonância com as recomendações do PRO/PET-Saúde, articulado aos Projetos Pedagógicos dos Cursos envolvidos e
estruturado no tripé ensino, pesquisa e extensão. Teve início em 2015, com os adolescentes do 6° ao 9° ano do ensino
fundamental de escolas da rede municipal de Itajaí e com profissionais da educação e da saúde. O presente resumo tem
como objetivo relatar as ações do DR para a promoção da saúde e o enfrentamento das vulnerabilidades que
comprometem o desenvolvimento do adolescente, durante o ano de 2018. As ações são desenvolvidas com as temáticas
preconizadas pelo Programa Saúde na Escola-PSE: sexualidade, violência e cultura da paz, prevenção às drogas,
utilizando metodologias ativas pautadas na proposta pedagógica freiriana para a promoção da autonomia e
empoderamento dos sujeitos. A compreensão de desenvolvimento humano que baseia as ações realizadas provém da
Psicologia Histórico-Cultural. Durante o ano de 2018 foram realizadas: 11 ações educativas com os estudantes,
totalizando 169 oficinas envolvendo 736 estudantes e uma gincana de verificação do conhecimento dos temas
trabalhados ao longo do ano letivo; formação para 121 professores e 6 profissionais de saúde; reunião com 50 pais. O
projeto produz espaços para inserção dos acadêmicos no campo de atuação, permite a realização de produções
científicas e a integração nas disciplinas dos cursos participantes, articulando extensão, pesquisa e ensino. Considerando
os resultados positivos avaliados nas oficinas e na gincana com os adolescentes, quando verificado os conhecimentos
dos temas trabalhados ao longo do ano de 2018, acredita-se que a base teórica e metodologia utilizada para as ações
possibilitou a sensibilização dos adolescentes para o desenvolvimento de postura pró-ativa, permitindo o autocuidado.
A experiência no DR também contribui para a integração e aprimoramento do conhecimento, prática, valores e atitudes
dos extensionistas.
4946677 - “SER BABÁ” DE CRIANÇAS PEQUENAS: ATIVIDADES REALIZADAS E A IMPORTÂNCIA AO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL.
Bruna Fragoso Cousseau (UFSM), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM), Gabriela Sarturi Rigão (UFSM),
Gabrielle Barbieri Bressa (UFSM), Mônica Sperb Machado (UFRGS)
Habilidades Sociais podem ser aplicadas a diferentes comportamentos do indivíduo e contribuem para a competência
social, o que favorece um relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas. As habilidades podem ser
desenvolvidas através de intervenções. Isso é especialmente importante em crianças com o transtorno do espectro
autista (TEA). Este transtorno causa deficiências no processo de comunicação social e interação social em diversos
contextos, e tem como característica importante o prejuízo nas habilidades sociais. A cinoterapia é uma modalidade de
terapia assistida por Cães, onde os animais de temperamento dócil são utilizados como facilitadores na melhora de
pacientes em diversas áreas da saúde. Em vista disso, o presente estudo objetivou investigar o perfil de crianças com
autismo de um serviço de Cinoterapia para o ganho de habilidades sociais em Belém/PA. Participaram deste estudo oito
crianças. Os critérios de inclusão na pesquisa foram: ter o diagnóstico de TEA, não ter dificuldade motora, ter idade
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entre 5 a 8 anos, ter disponibilidade duas vezes na semana e não ter participado de intervenções com o uso de animais.
Este estudo foi realizado no Laboratório do projeto Entrelaço localizado nas instalações do Núcleo ACESSAR na
Universidade Federal Rural da Amazônia. Os instrumentos utilizados para mensurar as habilidades foram: o Autism
treatment evaluation checklist (ATEC) e o Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP).
Os procedimentos consistiram em: (1) Triagem realizada com os cuidadores, para obter informações referentes à
criança; e (2) Aplicação do ATEC aos responsáveis das crianças selecionadas na triagem, junto com a avaliação do VBMAPP realizada com as crianças selecionadas. Foi encontrada uma alta variação individual entre as crianças, que
alternaram seus escores tanto no ATEC, quando no VB-MAPP. Reafirmando assim, a necessidade de intervenções para
o ganho de habilidades sociais a crianças com TEA. Diante deste resultado, o serviço de Cinoterapia realizado pelo
projeto Entrelaço, poderá ajustar seus matérias para o público-alvo e trabalhar com materiais mais adaptados para
encontrar um efeito positivo da cinoterapia para o desenvolvimento das habilidades Sociais e a efetividade da
intervenção para crianças com autismo.

4969979 - PERFIL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA DE UM SERVIÇO DE CINOTERAPIA PARA
O GANHO DE HABILIDADES SOCIAIS EM BELÉM-PA.
Pâmella Suyly Gomes Lopes (UFPA)
Habilidades Sociais podem ser aplicadas a diferentes comportamentos do indivíduo e contribuem para a competência
social, o que favorece um relacionamento saudável e produtivo com as demais pessoas. As habilidades podem ser
desenvolvidas através de intervenções. Isso é especialmente importante em crianças com o transtorno do espectro
autista (TEA). Este transtorno causa deficiências no processo de comunicação social e interação social em diversos
contextos, e tem como característica importante o prejuízo nas habilidades sociais. A cinoterapia é uma modalidade de
terapia assistida por Cães, onde os animais de temperamento dócil são utilizados como facilitadores na melhora de
pacientes em diversas áreas da saúde. Em vista disso, o presente estudo objetivou investigar o perfil de crianças com
autismo de um serviço de Cinoterapia para o ganho de habilidades sociais em Belém/PA. Participaram deste estudo oito
crianças. Os critérios de inclusão na pesquisa foram: ter o diagnóstico de TEA, não ter dificuldade motora, ter idade
entre 5 a 8 anos, ter disponibilidade duas vezes na semana e não ter participado de intervenções com o uso de animais.
Este estudo foi realizado no Laboratório do projeto Entrelaço localizado nas instalações do Núcleo ACESSAR na
Universidade Federal Rural da Amazônia. Os instrumentos utilizados para mensurar as habilidades foram: o Autism
treatment evaluation checklist (ATEC) e o Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program (VB-MAPP).
Os procedimentos consistiram em: (1) Triagem realizada com os cuidadores, para obter informações referentes à
criança; e (2) Aplicação do ATEC aos responsáveis das crianças selecionadas na triagem, junto com a avaliação do VBMAPP realizada com as crianças selecionadas. Foi encontrada uma alta variação individual entre as crianças, que
alternaram seus escores tanto no ATEC, quando no VB-MAPP. Reafirmando assim, a necessidade de intervenções para
o ganho de habilidades sociais a crianças com TEA. Diante deste resultado, o serviço de Cinoterapia realizado pelo
projeto Entrelaço, poderá ajustar seus matérias para o público-alvo e trabalhar com materiais mais adaptados para
encontrar um efeito positivo da cinoterapia para o desenvolvimento das habilidades Sociais e a efetividade da
intervenção para crianças com autismo.
5469341 - CONVERSANDO COM ADOLESCENTES SOBRE A FAMÍLIA: RELATO DE INTERVENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE
DA FAMÍLIA.
Célia Regina Rangel Nascimento (UFES), Bruna Amorim Matos Ferreira (UFES), Simone de Souza Santos (UFES),
Lorena Miranda Petersen Porto (UFES), Maria Rita Andreao Romanel (Prefeitura),
Elisara Licia Sant´Anna (Prefeitura Municiapl de Vitória)
As instituições de saúde, particularmente as Unidades Básicas e de Saúde da Família, por estarem próximas das
comunidades, podem compor um importante contexto nas redes de apoio de adolescentes das regiões onde se
localizam. O projeto de extensão “Promovendo Diálogo Sobre Saúde e Vida com Adolescentes” acontece desde 2004, e
visa apoiar o atendimento de adolescentes na Unidade de Saúde da Família do bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, ES,
por meio de dinâmicas de grupo, com oficinas temáticas semanais. Neste trabalho serão descritas as intervenções
realizadas em 2019 sobre a temática “família”. Participaram de três oficinas sobre o tema, 11 adolescentes, quatro
meninas e sete meninos, que compuseram o grupo no primeiro semestre de 2019. No 1º encontro, os adolescentes,
em grupos de até 4 integrantes responderam a questão: “Para você o que é família?”. Foram elaboradas frases, como:
“Família são pessoas que estão unidas, ajudam, apoiam, cuidam”; “Conjunto de pessoas que vivem com você como: pai,
mãe, irmãos, tios e os avós“; “Família é uma ligação especial entre as pessoas”, em seguida foi passado o vídeo “O que
é família?”, abordando diferentes configurações familiares. Os adolescentes também expressaram como eles avaliavam
as relações na própria família. No 2º encontro, cada adolescente elaborou um ecomapa, identificando pessoas e
contextos significativos em suas vidas, de forma positiva. Depois da roda de conversa sobre o ecomapa, foi solicitado
que indicassem uma das pessoas para confecção de um cartão em comemoração ao dia das mães, atividade realizada
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no 3º encontro. Verificou-se que os adolescentes definiram família como sendo um grupo unido por vínculos afetivos e
de afinidade, além dos vínculos biológicos. Em relação as configurações familiares pôde-se constatar que um dos
adolescentes tinha dificuldade para aceitar a união homoafetiva, o que foi debatido no grupo, considerando-se o
respeito a diversidade. Todos consideraram que ter uma família era importante, mas avaliou-se que era um assunto
“complicado”. Pôde-se observar que havia conflitos nas famílias nas quais estavam inseridos. Os adolescentes relataram
ausência paterna, conflitos com a mãe e a presença significativa das avós em suas vidas. No ecomapa a avó apareceu
para 5 adolescentes como a pessoa mais significativa, a mãe apareceu 5 vezes, e para um adolescente a indicação foi
feita a um amigo. A igreja, a escola, amigos, irmãos, outros familiares, a equipe do projeto e da unidade de saúde, além
de vizinhos, também apareceram compondo a rede de relações dos participantes.
5496888 - GRUPOS DE MULHERES: PROMOÇÃO DA SAÚDE INTEGRAL FEMININA.
Valéria Sartori (UNIVALI), Gislaine Cristina Müller (UNIVALI), Sabrina Regina Domeciano (UNIVALI)
Introdução: Até a década de 1970, havia uma fragilidade nas ações que abrangiam a saúde da mulher; os primeiros
cuidados e estudos voltaram-se à maternidade e ao período gravídico-puerperal. Contudo, diante dos novos paradigmas
que surgiram das rápidas mudanças na sociedade nas últimas décadas, o desenvolvimento de ações para a saúde da
mulher migrou do reducionismo à integralidade, considerando, agora, as características e necessidades biopsicossociais
da mulher. Objetivo: Provocar reflexão acerca da saúde da mulher por meio de grupos de promoção de saúde. Método:
Realizou-se uma abordagem pautada nas características de grupos de promoção de saúde, a partir da metodologia
ativa. Os grupos foram compostos por 24 colaboradoras de uma empresa terceirizada responsável por serviços de
limpeza. Os temas discutidos foram: conceito de saúde, através de brainstorming e discussão do que é saúde para cada
participante; dinâmica familiar, por meio de um diagrama de rituais familiares; e saúde mental, buscando
primeiramente entender como as participantes compreendem esse conceito, como fazem para promover seu
autocuidado e como poderiam desenvolver estratégias para aprimorar esse aspecto. No último encontro, realizou-se
uma confraternização para que as participantes dessem seus feedbacks. Resultados: Os grupos atingiram 12
participantes no período matutino e 12 participantes no período vespertino. A partir das estratégias e discussões,
percebeu-se que o reconhecimento da multifatoriedade da saúde individual e coletiva, contribuindo e conhecendo
novos métodos de promover saúde como um todo. No encontro da temática dinâmica familiar, as participantes
trouxeram ideias sobre rituais familiares que estimulam o relacionamento saudável em família. Sobre saúde mental, foi
discutido como fazer uma organização diária que priorize o autocuidado e saúde mental, com atividades que lhes dão
prazer. Além disso, foram realizadas técnicas de relaxamento e de respiração para lidar com o estresse no ambiente de
trabalho, tema recorrente nos discursos das participantes. Conclusão: Ao promover a saúde feminina sem foco no
sistema reprodutor, os grupos tornaram-se espaço de socialização e reflexão sobre o trabalho e a vida pessoal. Ao final,
os feedbacks das mulheres foram positivos e evidenciam novas reflexões que não apareceram no primeiro encontro.
Através dos autorrelatos das participantes, observou-se que, quando o profissional de saúde procura entender o que
suas usuárias compreendem como saúde, e incorpora este significado às suas práticas, as usuárias sentem-se
respeitadas em suas integralidades. Considera-se que o objetivo foi alcançado e que as ações proporcionaram a
construção de estratégias de enfrentamento e o fortalecimento dos sujeitos.

BLOCO DE PÔSTERES 10
3236692 - RODAS DE CONVERSA COM CUIDADORES DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA: UMA DESCRIÇÃO DE
PROCEDIMENTO.
Patrícia da Silva Bezerra (UFPA), Manoella Canaan Carvalho Cleophas Cunha (UFPA),
Thalissa Roberta Lisboa da Cruz (UFPA), Matheus dos Santos da Silveira (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
As Rodas de Conversa (RC) são estratégias de intervenção utilizadas para troca de experiências, apoio e orientações que
pressupõe aprendizagem mútua, fala e escuta entre participantes e mediadores. O objetivo do presente trabalho foi
descrever o procedimento de RC com cuidadores de crianças com deficiência, a partir das realizadas em um Centro de
Atenção à Saúde Materno-Infantil em Belém/PA. Este serviço é realizado por uma equipe multidisciplinar de
profissionais e acadêmicos de graduação e pós-graduação das áreas de Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional,
Pedagogia e Fisioterapia, que são divididos em dois grupos: uma equipe mediadora da roda e outra que fica com as
crianças na sala de espera. As RC ocorrem as segundas e sextas-feiras pela manhã, com duração aproximada de 1 hora.
Os instrumentos utilizados são: TCLE, Ficha de Serviços, Roteiro da Roda, Ficha de Caracterização e Diário de Campo.
Com as crianças, são utilizadas matrizes de desenhos, material para colorir, quebra-cabeças, brinquedos de montar,
carrinhos, bonecas, entre outros. O procedimento da RC ocorre por meio das seguintes etapas: 1) Organização dos
espaços da RC e das crianças; 2) Convite à participação dos cuidadores, onde na sala de espera a equipe explica os
objetivos gerais da atividade; 3) Início da RC: após a entrada dos cuidadores na sala, o mediador apresenta a equipe e
pede que os participantes se apresentem. Algumas perguntas disparadoras são lançadas com o intuito de propiciar a
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interação entre os cuidadores, como por exemplo: “Como é ser cuidador de uma criança com deficiência?” e “Quais as
maiores dificuldades encontradas?”. Os participantes compartilham entre si as experiências, dificuldades,
oportunidades, dúvidas e informações. A equipe da RC é constituída por um mediador que faz intervenções e dá
orientações acerca das demandas apresentadas, uma pessoa responsável pelo registro em Diário de Campo e ainda um
observador, cuja função é dar suporte aos registros e também pode auxiliar nas intervenções a partir de sua observação;
4) Finalização da RC: O mediador encerra agradecendo a participação e reforçando o convite às próximas RC; 5) Pós-RC:
A equipe realiza reuniões com o intuito de compartilhar as experiências, onde também os procedimentos são
constantemente reavaliados e ajustados, tendo em vista o aperfeiçoamento da técnica. Conclui-se que, ao longo de um
ano e meio os objetivos das RC têm sido alcançados, os procedimentos foram se aprimorando a fim de se estabelecer
um protocolo padrão mais adequado às necessidades do público-alvo.
3291170 – O DESENVOLVIMENTO A À LUZ DO MODELO BIOECOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DE URIE
BRONFENBRENNER.I
Isadora Lima Zanini (UFSC), Tatiane Medianeira Baccin Ambrós (UFSC),
Marina Menezes (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
As habilidades sociais (HS) são constituídas por um conjunto de comportamentos que produzem consequências
positivas no contexto em que as pessoas se inserem. As características de um comportamento - ou de um desempenho
social - são avaliadas como habilidades sociais a partir de fatores culturais, das situações específicas em que acontecem
e da pessoa que emite os comportamentos. Existem padrões de comportamento que são valorizados ou reprovados a
partir do microssistema em que o indivíduo está inserido e do macrossistema a que está sujeito. O objetivo deste
trabalho é relacionar teoricamente o desenvolvimento das HS à luz do Modelo Bioecológico do Desenvolvimento
Humano de Urie Bronfenbrenner. Nessa perspectiva teórica, são considerados quatro aspectos inter-relacionados,
conhecidos pelo Modelo Processo-Pessoa-Contexto-Tempo (PPCT), o qual destaca não somente a influência dos
ambientes ecológicos no desenvolvimento, mas outras facetas permeantes da existência de um indivíduo. O Processo
ocorre na interação de influência mútua entre pessoa e contexto, inicialmente presente nas díades e depois atuante
nos outros sistemas em que o indivíduo está presente. Denominado como ‘processo proximal’, constitui
primordialmente o desenvolvimento e por meio dele é possível observar a manifestação das HS. O Contexto envolve o
ambiente ecológico, identificado por estruturas concêntricas em interação dinâmica entre si: microssistema (meios
imediatos da criança como a família, escola, grupo de amigos); mesossistema (inter-relações entre microssistemas,
como pais e escola); exossistema (ambientes que afetam o desenvolvimento da criança apesar dela não participar
diretamente, como o trabalho dos pais); e o macrossistema (interconexões entre culturas, subculturas, crenças e valores
do cotidiano). O indivíduo começa a desenvolver seu repertório de HS já na infância e este vai sendo ampliado e
modificado no curso de seu desenvolvimento. Dessa forma, os efeitos de um repertório bem elaborado na infância
contribuem para a diminuição de problemas de comportamento e favorecem a melhora dos relacionamentos
interpessoais. Os fatores ambientais podem influenciar o processo de aprendizagem das HS. Durante a infância,
inicialmente no ambiente familiar e posteriormente na escola, clubes e outros espaços, as crianças devem ter a
oportunidade de vivenciar o aprendizado das habilidades sociais. A estrutura conceitual da perspectiva bioecológica
contribui para a compreensão da aprendizagem e do desenvolvimento das habilidades sociais, destacando-se que as
dimensões pessoal, situacional e cultural do campo das HS podem ser relacionadas aos componentes Processo, Pessoa,
Contexto e Tempo do Modelo Bioecológico de Desenvolvimento.
3381390 - O USO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ENTRE ESTUDANTES LATINO-AMERICANOS: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DE LITERATURA.
Clara Parente Barreto Oka (UnB), Letícia de Amorim Mota Coelho (ESCS)
O uso de drogas psicotrópicas - como o álcool, o tabaco e as anfetaminas - é identificado desde os primórdios da
humanidade, sendo necessário compreender seu uso nos respectivos contextos históricos, políticos e sociais. Devido a
fatores subjetivos e culturais, a juventude e o início da vida adulta caracterizam-se como estágios de vulnerabilidade
aumentada, em que o uso de substâncias prevalece em detrimento de outros públicos. A entrada na universidade, por
exemplo, representa um marco de autonomia e propicia novas experiências aos jovens, podendo o início ou
manutenção do consumo de drogas estar vinculado a este momento. Partindo desses pressupostos, acredita-se que
compreender os diferentes usos de drogas é o primeiro passo para a construção de modelos de atenção à saúde dos
usuários. Através de uma revisão integrativa de literatura, esse estudo teve como objetivo investigar de que maneiras
acontece o uso de drogas entre estudantes universitários no Brasil e nos demais países da América Latina. Para isso, as
seguintes etapas foram seguidas: a) definição de objetivos, b) definição de descritores e palavras-chave c)
estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão de artigos ou seleção da amostra d) definição de informações a
serem utilizadas para análise e e) análise dos resultados. A partir dos descritores "Uso", "Drogas" e "Universitários" nas
plataformas BVS-Psi, Pepsic, LILACS e Oasis, foram encontrados 969 artigos sobre a temática. Após aplicação dos
critérios de exclusão, 71 artigos compuseram a amostra para análise. Os resultados apontaram para cinco principais
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tendências de assuntos abordados pelos artigos: o perfil dos usuários, a categorização do consumo, a percepção desse
consumo entre pares, a correlação do uso de drogas com situações de violência, as motivações para o uso de drogas e
o policonsumo de substâncias. Além disso, os estudos identificaram o álcool como substância mais prevalente e seu uso
como associado a mais situações de violência. Também encontrou-se uma subestimação de seu uso e consequências,
enquanto há uma superestimação do uso da maconha, por exemplo. A partir desta revisão, foi possível perceber que
os estudos sobre a temática das drogas podem fortalecer e contribuir com a construção de políticas públicas voltadas
para uma atenção integral e comprometida com a saúde dos usuários.
3554333 - ASPECTOS NEUROLÓGICOS DO AUTISMO.
Vinicius Moreira (FGG), Douglas Felipe Schneider (FGG), Marcos Antonio dos Anjos (FGG)
Introdução: O transtorno do espectro autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por
dificuldade na interação social, coordenação motora e realização movimentos estereotipados e repetitivos. A etiologia
ainda é indefinida, podendo encontrar hipóteses genéticas e ambientais, sua epidemiologia é de cerca de 1/59 crianças.
O aspecto neurológico mais estudado seria a diminuição do número de neurônios espelhos, todavia outras áreas
cerebrais e cerebelares apresentam alterações. Objetivo: Identificar de acordo com a literatura pesquisada, áreas
encefálicas que estariam comprometidas em indivíduos portadores do TEA. Metodologia: A coleta de dados foi realizada
através das plataformas de pesquisas e busca, pubmed, medline, scielo e lillacs. Foi utilizado critério de corte de 2000 a
2019 para artigos presentes na introdução, no resultado foram utilizados artigos de 2012 a 2019. Resultados: Indivíduos
com TEA têm níveis reduzidos de neurônios espelhos, esse sistema é importante para o processo de entendimento e
simulação da ação. Esse sistema tem ligações com lobo parietal, lobo temporal, córtex frontal e pré-frontal, podendo
acarretar distúrbios de linguagem e comportamento motor. No córtex frontal pode ocorrer a diminuição de receptores
GABAérgicos e consequente aumento de receptores de glutamato, promovendo uma alteração no equilíbrio
excitação/inibição nesse córtex, podendo acarretar comportamentos repetitivos e estereotipados. Outra alteração no
córtex frontal é a redução da monoamina oxidase (MAO), sendo esta responsável por degradar alguns
neurotransmissores, entre eles a serotonina, importante neurotransmissor excitatório, responsável por regular humor,
emoções, funções motoras, perceptivas e cognitivas. Além do córtex frontal, outras regiões apresentam alteração no
equilíbrio excitação/inibição, áreas do córtex visual, auditivo e somatossensorial, podem apresentar níveis reduzidos de
GABA, acarretando alterações nos cinco sentidos básicos, audição, olfato, visão, tato e paladar, estima-se que cerca de
90% dos indivíduos com TEA, apresentam distúrbios nesses cinco sentidos. A amígdala cerebral pode apresentar
alterações no seu volume em portadores de TEA, acarretando distúrbios do comportamento, como a agressividade.
Outra estrutura encefálica que apresenta alterações é o cerebelo, esse ajuda na coordenação motora, função cognitiva
e processamento de linguagem verbal e não verbal, funções que podem estar diminuídas em pessoas com TEA. Ainda
no cerebelo indivíduos com TEA apresentam menor número de células de purkinje, além de uma menor conexão
córtico-cerebelar, principalmente com áreas de giro temporal superior, córtex pré-frontal, giro fusiforme direito e
estriado ventral. Conclusão: A compreensão dos aspectos anatômicos e funcionais de indivíduos com TEA facilita o
entendimento do comportamento desses sujeitos e é determinante para a abordagem terapêutica.
3846350 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Aline Fatima Pozzebon (UNIVALI), Gabrielle Fernandes Fronza (UNIVALI),
Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center)
ntrodução: As Doenças Inflamatórias Intestinais (DII) são inflamações crônicas gastrointestinais, de etiologia
multifatorial, constituídas pela Doença de Crohn (DC) e Retocolite Ulcerativa (RCU). Consideradas como doenças globais
emergentes, com incidência crescente nas últimas décadas tem representado um sério problema de saúde pública,
afetando indivíduos em sociedades mais urbanizadas e industrializadas. O diagnóstico precoce tem como objetivo a
melhora clínica desses pacientes, considerando que a DII traz sérias repercussões ao desenvolvimento biopsicossocial
do paciente. Objetivo: Realizar uma revisão sistemática de estudos epidemiológicos, nacionais e internacionais.
Método: Foi realizada uma revisão sistemática dos estudos epidemiológicos entre os anos 2013 a março de 2019,
utilizando o método PRISMA - Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses, nas bases de dados
Scielo e PubMed. Considerou-se os descritores: Epidemiology, Epidemiologia, Crohn, Doenças Inflamatórias Intestinais,
Inflamatory Bowel Disease, Retocolite e Ulcerative Colitis. Os critérios de inclusão foram: ter pelo menos dois dos
descritores no título ou abstract; constituir-se como estudo epidemiológico em DII; disponibilidade do artigo na íntegra
gratuitamente. Resultados: Foram identificados 136 artigos na base de dados PubMed e 17 na Scielo; aplicando-se os
critérios de elegibilidade foram incluídos 18 artigos. Os resultados evidenciaram aumento de incidência e prevalência
das DII, considerando a Ásia, Europa e as Américas. No Brasil, existe uma distinção na prevalência das doenças, a
exemplo de Mato Grosso do Sul, onde predominam os casos de DC, e no Piauí predominam os casos de RCUI. O estado
de São Paulo registrou maior prevalência (52,6/100.000) e incidência (13,3/100.000) que os outros estados. A maioria
dos pacientes são mulheres, com ensino superior e de áreas urbanas, com idade média de 37 anos. Nos Estados Unidos,
a incidência para DC foi de 10,7/100.000 h/a, e para RCUI 12,2/100.000 h/a. O continente Asiático apresenta
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heterogeneidade entre as DII e prevalência do sexo masculino. Na Europa os pacientes possuem em média 35.7 anos e
a prevalência é do sexo masculino, com variação das DII entre as regiões sul e norte. A única pesquisa encontrada em
nível mundial foi sobre RCUI, e evidencia que o aumento dos casos em países desenvolvidos. Conclusões: Não há
hegemonia de diagnóstico. As DII acometem mais homens, a idade média varia de 33 a 47 anos de idade. Constata-se a
necessidade de estudos populacionais em grande escala para suprir os gaps nos estudos epidemiológicos, na elaboração
e implementação de políticas públicas e enfrentamento mais eficaz, eficiente e efetivo dos serviços de saúde.
3949559 - INDICADORES DE DEPRESSÃO: DIFERENÇAS ENTRE O GÊNERO FEMININO E MASCULINO.
Juliana Cristine de Araújo Soares (UFPA), Dhully Gleycy Souza Carneiro (UFPA),
Celina Magalhães (UFPA), Manuela Lima Carvalho da Rocha (UFPA), Mário Diego Rocha Valente (DETRAN),
Juliana Oliveira dos Santos (UFPA), Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA)
A depressão em idosos tem sido um problema de saúde cada vez mais frequente, com interferências na capacidade
funcional, na qualidade de vida e com altos riscos de suicídio. O presente trabalho tem como objetivo analisar as
diferenças entre os indicadores de depressão obtidos com o instrumento Escala de Depressão Geriátrica (GDS-15) entre
os idosos dos gêneros masculino e feminino. Realizou-se um estudo quantitativo e transversal onde utilizou-se o banco
de dados do projeto de pesquisa “Envelhecimento humano na Amazônia: qualidade de vida e desempenho cognitivo
de idosos de contextos urbano e ribeirinho” aprovado pelo CNPq. Fizeram parte da pesquisa 170 idosos na faixa etária
entre 65 a 95 anos, residentes na capital paraense, em bairros do centro e de ilhas pertencentes ao município. Utilizouse como instrumento a GDS-15 que abarca 15 questões com itens de resposta “sim” e “não” que contemplam perguntas
acerca da saúde emocional do idoso. O idoso ganhava um ponto quando respondia a opção mais próxima ao indício de
depressão, quanto maior a pontuação maior era a probabilidade desse idosos desenvolver depressão. Os resultados
foram agrupados em três eixos, a saber: pontuação de 0-1 como o grupo menos propenso a desenvolver a depressão,
pontuação de 2-3 como o grupo com média probabilidade e de 4-5 como o grupo com maior probabilidade. A análise
dos dados indica que no eixo com menor propensão a desenvolver o transtorno a maior porcentagem está no grupo
dos idosos do gênero masculino (39,6%) em comparação aos idosos do gênero feminino (28,3%). Percebe-se que no
eixo com média probabilidade os idosos do gênero masculino e feminino apresentaram uma porcentagem semelhante,
sendo 43,1% para o primeiro e 42,4% para o segundo grupo. No eixo com maior probabilidade, o gênero feminino
apresentou uma porcentagem maior (29,2%) em comparação ao gênero masculino (17,2%). Os dados ratificam o
disposto na literatura que as mulheres tem sido o grupo com maior propensão de desenvolvimento do transtorno
depressivo. No entanto, percebe-se que tanto os homens quanto as mulheres do estudo apresentaram uma
porcentagem significativa no que tange o grupo com média probabilidade de desenvolver a depressão. Atuações
interdisciplinares preventivas e interventivas mostraram-se necessárias com os grupos de idosos de modo a favorecer
a qualidade de vida e o desenvolvimento dos mesmos. Ressalta-se a importância do reconhecimento das diferenças
entre os gêneros para o planejamento de ações mais especificas com esse grupo.
4227611 - DESENVOLVIMENTO INFANTIL: INTERVENÇÕES BASEADAS EM RESULTADOS DO INVENTÁRIO PORTAGE
OPERACIONALIZADO.
Maria Eduarda Schumar Soares (USC), Thaís Juliana Medeiros (UFSC),
Lucas Pinheiro de Azevedo Cecconi (USC), Maria Eduarda Schumar Soares (USC)
O desenvolvimento infantil está relacionado com a aquisição de habilidades específicas que resultam de influências
internas e externas, gerando mudanças quantitativas e qualitativas que são o foco de estudo dos cientistas do
desenvolvimento. Partindo desse princípio, o presente trabalho apresenta um relato de estágio realizado no ano de
2018, em 15 semanas, em um município do interior do estado de São Paulo. O objetivo consistiu em realizar
intervenções a partir da avaliação do desenvolvimento de um grupo de crianças, com a faixa etária entre 4 e 5 anos,
utilizando os recursos lúdicos do espaço infantil, tais como o uso de: pintura, desenho, recorte, colagem, fantoche,
fantasias, filmes, conto de histórias, atividades motoras e brinquedos. Como método, inicialmente, foram desenvolvidas
atividades de intervenção com foco nas habilidades sociais das crianças, trabalhando aspectos relacionados à
expressividade emocional, civilidade, empatia, assertividade e a solução de problemas interpessoais. Em seguida, o foco
das intervenções foi direcionado para as seguintes áreas do desenvolvimento: cognição, linguagem, desenvolvimento
motor, socialização e autocuidado, de acordo com os resultados obtidos na aplicação do Inventário Portage. Dessa
forma, como resultados, a partir das atividades desenvolvidas, foi possível auxiliar as crianças a desenvolverem
habilidades sociais, o que promoveu melhorias na socialização entre as crianças, visto que que ao ampliarem o
repertório comportamental, passaram a ter mais recursos emocionais e psicológicos para mediar seus conflitos.
Concernente às áreas do desenvolvimento humano, o enfoque foi dado à estimulação da cognição, considerando que
foi o maior déficit apresentado pelas crianças, principalmente nas questões de aprendizagem numérica. Assim, foi
possível auxiliá-las a reconhecer e contar os números, o que resultou em avanços no desenvolvimento cognitivo das
mesmas. A realização do estágio foi de suma importância para conhecer o repertório das crianças, identificando suas
habilidades e possíveis dificuldades para posterior intervenção nas áreas da cognição, linguagem, socialização e motor.
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O conhecimento das características de cada criança, foi um facilitador para o planejamento das atividades durante cada
semana, visto que era planejado de acordo com as necessidades das mesmas. No que diz respeito ao aprendizado dos
estagiários, o estágio possibilitou a articulação teórica e prática dos conceitos e teorias sobre o desenvolvimento
humano, sendo uma experiência fundamental para a formação acadêmica.
2518961 - USO DE FERRAMENTAS DE QUALIDADE DE VIDA RELACIONADA À SAÚDE (QVRS) PARA AVALIAR DOMÍNIOS
DA SÍNDROME PÓS-CUIDADOS INTENSIVOS - PEDIATRIA (PICS-P): REVISÃO DA LITERATURA.
Luna Dias de Almeida Oliveira (UFSC), Yara Maria Franco Moreno (UFSC)
O declínio da mortalidade em pacientes pediátricos graves traz novos desafios a essa população, pois estes podem
apresentar desafios novos e persistentes após a alta da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) e hospitalar.
Assim, estruturou-se uma definição que conceitua as morbidades desenvolvidas e/ou agravadas na UTIP, a Síndrome
Pós-Cuidados Intensivos-pediatria (PICS-p), que é definida como o agravamento ou novos prejuízos no estado físico,
mental ou cognitivo que surgem após a doença crítica e persistem além da hospitalização. A falta de conscientização e
de entendimento sobre a PICS-p são barreiras para melhorar a qualidade de vida de pacientes com maior risco de
desenvolvimento da síndrome, e a utilização de ferramentas para avaliar Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS)
podem auxiliar na identificação da PICS-p em crianças e adolescentes previamente admitidos em UTIPs. Assim, esse
trabalho teve como objetivo realizar revisão da literatura sobre pesquisas que avaliaram as dimensões da PICS-p
utilizando ferramentas de QVRS em pacientes pediátricos graves. Realizou-se uma busca nas bases de dados
PubMed/Medline, Scopus e Bireme. As listas de referências dos estudos selecionados foram avaliadas manualmente e
foi realizada busca na literatura cinzenta. Foram incluídos estudos com a população pediátrica admitida em UTIP e que
utilizaram ferramentas para avaliação de QVRS nos âmbitos psicológico, físico, cognitivo ou social. Após a exclusão de
duplicatas/triplicatas, foram identificados para leitura de títulos e resumos 242 estudos, dos quais 15 foram incluídos
na revisão final. Estes foram realizados com crianças e adolescentes admitidos em UTIP, entre os anos de 2002 a 2018,
em 7 países da América do Norte, Europa e Ásia, e no Brasil não foram encontrados estudos. Os estudos incluídos
utilizaram 8 ferramentas diferentes para avaliação de QVRS e/ou desfechos cognitivos, psicológicos, físicos e sociais em
diferentes momentos após a alta da UTIP e todas as ferramentas abrangiam, portanto, todas as dimensões da PICS-p.
Entretanto, nenhum estudo avaliou a população de pacientes pediátricos graves considerando a definição de PICS-p
como desfecho, apesar de todas as ferramentas utilizadas apresentarem em sua composição itens relacionados as
quatro dimensões características da síndrome. A utilização dessas ferramentas para identificar a presença de PICS-p em
crianças e adolescentes previamente admitidos na UTIP pode ser uma boa opção para investigar a incidência da
síndrome, entender melhor os fatores de risco para sua ocorrência e para definir quais são os pacientes que se
encontram em maior risco de desenvolvê-la durante a internação.
5746353 - O PAPEL DA FAMÍLIA NO TRATAMENTO DA ANOREXIA NERVOSA NA ADOLESCÊNCIA.
Luísa Almansa Goulart (UFSM), Caroline Rubin Rossato Pereira (UFSM),
Rayssa Reck Brum (UFSM), Karina Scapin Teixeira (UFSM)
Os Transtornos Alimentares (TA) caracterizam-se por graves perturbações no comportamento alimentar, sendo a
Anorexia Nervosa (AN) o mais comum entre adolescentes. A AN é marcada por alterações extremas do hábito alimentar,
associadas a outros comportamentos voltados para o controle de peso e possui etiologia multifatorial, incluindo a
dinâmica familiar. A teoria sistêmica familiar tem se mostrado uma ferramenta importante para o tratamento dos
adolescentes e suas famílias que vivenciam este transtorno. Nesta perspectiva, entende-se a família como um sistema
complexo de elementos dinamicamente relacionados e em mútua interação. Dessa forma, a inclusão da família no
tratamento é essencial para eficácia terapêutica, já que a interação estabelecida entre os membros influencia no
funcionamento individual de cada um. Objetiva-se, então, com este estudo, compreender o papel da família no
tratamento de adolescentes com anorexia. Para tal, foi realizada uma revisão narrativa da literatura existente sobre o
objeto de estudo. A partir desta, encontrou-se que a anorexia nervosa é um transtorno psicopatológico associado à
distorção da imagem corporal, que está relacionada a simbolizações derivadas das interações e marcas afetivas e
socioculturais que atravessam o indivíduo ao longo da vida. O meio social, nesse caso a família, relaciona-se ao
aparecimento, evolução e perpetuação dos sintomas da AN em adolescentes. Ressalta-se que a família não é
compreendida como causa do transtorno, mas que sua dinâmica pode contribuir para o agravo ou redução dos
sintomas. Dessa forma, há características das interações familiares que tendem a ser comuns em famílias de
adolescentes com anorexia, como rigidez, dificuldades na resolução de conflitos, superproteção e aglutinação (relações
entre os membros com fronteiras difusas em relação a autonomia). As famílias com tal dinâmica podem ser chamadas
de “famílias psicossomáticas”, nas quais o sintoma exerce função de evitação de conflitos e manutenção do equilíbrio
familiar. Além disso, o aparecimento dos sintomas em um de seus membros pode contribuir para a cristalização de uma
dinâmica disfuncional. Na terapia familiar, busca-se criar espaço para os sentimentos de raiva e hostilidade que
geralmente permeiam a dinâmica familiar de pacientes com AN, preservar as fronteiras entre os subsistemas e entre os
próprios indivíduos, além de promover um contexto saudável para manejo dos conflitos e desenvolvimento da
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autonomia do adolescente. Em suma, destaca-se a importância de desenvolver um trabalho em conjunto com a família,
que é compreendida como uma indispensável aliada no tratamento de adolescentes com AN.
9987649- RELATO DE EXTENSÃO: ATUANDO PARA O FUTURO.
Beatriz Ternes Coldebella (UNISUL)
O Centro de Referência Profissional (CREP) é um projeto de extensão, da Universidade do Sul de Santa Catarina, que
atende as demandas relacionadas à Psicologia Organizacional e do Trabalho e as necessidades sociais da comunidade
da Grande Florianópolis. Apoiando-se na compreensão de que o trabalho não se refere somente ao exercício laboral
em si, mas que está atrelado a outras dimensões da vida humana, a todos os sujeitos e às mais variadas faixas etárias,
foi desenvolvida uma ação com crianças e adolescentes, denominada Atuando para o Futuro. Esta intervenção visa
desenvolver competências relacionadas à futura inserção no mercado de trabalho contemporâneo, utilizando o teatro
como instrumento. Desta forma, a prática do teatro possibilita à criança e ao adolescente expressar o que observa na
sociedade, viabilizando a experimentação de diversos papéis e contextos, a externalização de emoções e sentimentos,
a reflexão a respeito das próprias atitudes e a criação de possibilidades de mudança na convivência social.Posto isso, a
ação Atuando para o Futuro está em seu segundo semestre de funcionamento, sendo realizado com participantes do
sexo masculino, com idades entre 8 e 14 anos, que frequentam uma instituição de contraturno escolar no período
vespertino e que residem em uma comunidade que encontra-se em estado de extrema vulnerabilidade social. Nessa
perspectiva, os encontros acontecem uma vez por semana e têm duração de 50 minutos, sendo que alguns dos objetivos
já trabalhados estão relacionados, principalmente, à interação entre os participantes, à expressão de sentimentos e
emoções e ao estabelecimento de estratégias para lidar com diversas situações. Assim, cada participante apresenta
demandas e resultados particulares ao seu próprio desenvolvimento, que contribuem para o manejo do grupo como
um todo. Desse modo, um dos temas mais trabalhados nos encontros foi o de gerenciar conflitos interpessoais, de
forma a controlar os seus comportamentos de agressividade física e verbal e a manifestar suas necessidades e
sentimentos em relação ao outro, dialogando sobre as possibilidades de ação naquele contexto. O reconhecimento de
habilidades e interesses individuais e grupais também foram questões abordadas nos encontros. Estes momentos
viabilizaram a percepção de espaços que podem ser atravessados pelos participantes, e que antes significavam
ambientes impensáveis de serem visitados por estes corpos. Este trabalho consiste, então, em apresentar um relato de
experiência das intervenções realizadas e evidenciar o processo de desenvolvimento das competências às quais a ação
se propõe.

BLOCO DE PÔSTERES 11
5169917 - UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA POSITIVA PARA A PROMOÇÃO DE SAÚDE EM
APOSENTADOS.
Helen Bedinoto Durgante (UNIFESP), Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASSALE)
O envelhecimento populacional, somado à falta de políticas públicas e qualificação profissional, tende a resultar em
serviços inapropriados, ou indisponíveis para esta população. Envelhecimento ativo e promoção de saúde de
aposentados através do desenvolvimento de forças-virtudes, ainda são pouco explorados em contexto nacional, mesmo
com ganhos em saúde após participação nesses programas. Intervenções Psicológicas Positivas (IPPs) visam, além da
redução do negativo, incluir a promoção de forças/virtudes para a promoção/manutenção da saúde. Este trabalho
descreve o processo de desenvolvimento de um programa para a promoção de saúde em aposentados, com base na
Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) e Psicologia Positiva. São apresentados os temas/forças (valores/autocuidado,
otimismo, empatia, gratidão, perdão, significado de vida e trabalho), estrutura (psicoeducação, dinâmicas,
vídeos/músicas, técnicas de relaxamento e tarefas), duração/periodicidade e implementação-piloto (N=10) do
programa. Foram incluídos ajustes na estruturação, como vídeos de animação, músicas, modificações de itens da
entrevista inicial, ficha dos observadores e das sessões, dinâmicas e treinamento de equipe. O estudo piloto possibilitou
aprimoramento de técnicas (TCC voltadas a IPPs), estrutura e instrumentos de avaliação. Os resultados do
desenvolvimento do programa contribuíram para qualificação da proposta e para implementação do estudo de
viabilidade (N=11) para o público-alvo e estudo quase-experimental (N=105) para a população geral. Resultados de
eficácia da intervenção são apresentados e discutidos acerca da contribuição deste modelo interventivo para promoção
de saúde de aposentados no Brasil.
1978950 - O USO DO APARELHO AUDITIVO COMO POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL DOS IDOSOS
Josiane da Silva Delvan (UNIVALI), Mariana Francisco da Silva Mauda (UNIVALI),
Marineide vieira Dos Santos (UNIVALI)
No período anterior ao século XX, a cultura ocidental percebia o idoso como indivíduo sem maiores ocupações e
incapacitados, muitas vezes excluídos do contexto familiar e social. Entretanto, com o aumento da expectativa de maior
existência, a procura por um estilo de vida mais saudável, ativo e consequentemente autônomo. A deficiência Auditiva
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entre idosos geralmente tem sua etiologia na prebiacusia, sendo o dano relacionado ao envelhecimento, e
secundariamente com o PAIR, perda auditiva induzida pelo ruído, costumeiramente recorrente de atividades laborais
ao longo da vida. Tal deficiência se mostra relevante no que concerne a saúde mental dos idosos, uma vez que apresenta
ampla influência na interação social e consequentemente na sua autoestima. Neste sentido o uso do aparelho pode
constituir-se como importante ferramenta tanto para reinserção quanto para continuidade das relações sociais e
familiares dos idosos. Neste trabalho objetivou-se dimensionar a importância atribuída pelo idoso com Deficiência
Auditiva-DI, ao uso de Aparelho de Amplificação Auditivo Individual- AASI, no que concerne aos seus diferentes
contextos de interação. Fora realizada uma entrevista individual de aproximadamente 50 minutos com cada um dos
idosos, sendo estes usuários do Serviço de Atenção à Saúde Auditiva-SASA. Em concluso entendesse que a aparição ou
progressão da deficiência auditiva tende a ocasionar o isolamento do idoso. Frente a dificuldade de compreensão estes
sentem-se envergonhados por não ouvir, pela necessidade de solicitar que repitam e rejeitados por parte dos indivíduos
a volta que, por não compreenderem a dificuldade empreendem chacotas, provocando sentimentos de tristeza.
Entretanto, mesmo em meio a este contexto, ao longo das entrevistas foi possível perceber a importância referida por
parte dos idosos à sua própria independência. Continuamente atribuíam à esta autonomia uma boa saúde física e
mental. Entre as atividades por eles realizadas foram mencionadas a atuação familiar, viagens, participação em grupos
sociais como igrejas e festas dançantes e, por serem muitas vezes viúvos ou divorciados, o início de novas relações
amorosas. Mediante o questionamento quanto a possibilidade de uso do AASI, os aparelhos foram mencionados como
importantes para continuidade e retomada da independência a qual tanto se orgulham, demonstrando a relevância da
recepção do aparelho ao seguimento da saúde mental deste grupo. Assim sendo, a importância do psicólogo neste
contexto se dá pela possibilidade de aprofundamento das demandas mencionadas pelos idosos, a utilizar-se como
ferramenta de reflexão quanto a importância da boa adaptação ao aparelho, tanto quanto ao direcionamento a esta
perspectiva.
7951167 - ESTRATÉGIAS DE RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS CONJUGAIS: O IMPACTO DAS VARIÁVEIS
SOCIODEMOGRÁFICAS.
Nájila Bianca Campos Freitas (UFPB), Patrícia Nunes da Fonsêca (UFPB),
Anderson Mesquita do Nascimento (UFPB), Jéssyca Cristina Ferreira Nunes (UFPB),
Catalina Veloso (UNIPÊ)
Possuir relacionamentos interpessoais saudáveis é algo crucial para o desenvolvimento dos seres humanos. No que diz
respeito aos relacionamentos conjugais, esses parecem ainda propiciarem bem-estar, mas para isso o casal precisa
saber lidar com as demandas inerentes ao casamento. Nesta ocasião, os cônjuges precisam adotar estratégias, isto é
comportamentos interpessoais para lidar frente as demandas da relação, que são classificados em (a) estratégias
construtivas, as quais possuem um fator emocional que busca preservar o afeto positivo e (b) estratégias destrutivas,
que estimulam os afetos negativos, por meio da hostilidade e distanciamento. Portanto, o objetivo deste trabalho é
verificar a influência das variáveis sociodemográficas nas estratégias de resolução dos conflitos conjugais. Para isso,
contou-se com 252 pessoas que indicaram estar em um relacionamento conjugal, com idade média de 38,3 anos (DP =
10,87), sendo a maioria casada (70%), do sexo feminino (57,1%), os quais responderam a Conflict Resolution Behavior
Questionnaire (versão adaptada para o contexto brasileiro) e questões sociodemográficas (sexo, status do
relacionamento, idade, tempo de união). Utilizou-se o programa SPSS (Versão 21) para realizar as análises descritivas,
as MANOVA´s e correlações (r de Pearson). Os resultados revelaram que frente a situações de conflitos, tanto homens
quanto mulheres tendem a adotarem mais estratégias destrutivas [λ= 0,94, F (3, 245) = 5,60, p < 0,001, η²= 0,06], sendo
as mulheres mais hostis e agressivas verbalmente [F (1, 249) = 4,90, p = 0,03] e os homens mais indiferentes e passivos
[F (1, 249) = 5,13, p = 0,02]. No que diz respeito a jornada de trabalho diário, os cônjuges que possuem uma jornada
diária de trabalho até oito horas apresentam mais estratégias de evitação [F (1, 173) = 6,59, p = 0,01], enquanto que os
casais que coabitam adotam mais estratégias de ataque [F (1, 249) = 9,76, p = < 0,01]. Além disso, o tempo de serviço
profissional demonstrou relação com a estratégia ataque (r = -0,17; p < 0,05), enquanto que o nível de religiosidade se
relacionou com a estratégia de evitação (r = -0,13; p = 0,03). Diante disso, nota-se que os conflitos são inerentes ao
desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais, para tanto estão atrelados a diferentes fatores, a exemplo das
variáveis sociodemográficas, sugerindo assim a possibilidade de inibir os fatores desencadeadores de estratégias
destrutivos e, por outro lado, fortalecer as estratégias construtivas e, consequentemente relações saudáveis.
9724966 - PERCEPÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE VIDA APRENDIDAS NOS ESPORTES: UM ESTUDO COM UNIVERSITÁRIOS
BRASILEIROS
Mikael Almeida Corrêa (UFRGS), Marjorie Inhaquite Tischer (UFRGS),
Sílvia Cristina Marceliano Hallberg (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
A integração ao ensino superior é considerada uma etapa complexa do desenvolvimento humano, uma vez que envolve
diferentes desafios e mudanças, tanto pessoais quanto contextuais. Em meio a esse processo, os universitários
necessitam implementar diversas competências pessoais (ex.: disciplina, gestão do tempo e dos estudos) e interpessoais
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(ex.: socializar com pessoas novas, falar em público, trabalhar em grupo), também identificadas pelo termo
“competências de vida” (“life skills”). Embora tais competências sejam exigidas no mundo acadêmico e no mundo
trabalho, ainda são poucas as oportunidades de aprendizagem e treinamento das mesmas na educação formal, o que
também se aplica ao ensino superior. A prática de esportes tem sido apontada como uma forma de aprender e treinar
estas habilidades, por conta das demandas dos esportes por tais competências, podendo ser interpretadas como
análogas às situações da vida. Este trabalho pretende acessar as percepções de universitários que praticam esportes
sobre as contribuições de tais práticas em seu processo de integração à universidade, bem como analisar se a
aprendizagem de competências de vida nos esportes está presente nos relatos dos participantes. Participaram da
pesquisa 260 universitários brasileiros (164 mulheres e 96 homens), com idades entre 18 e 61 anos (M = 23,80, DP =
5,61), que responderam à uma survey online referente a um estudo maior, realizado entre junho e dezembro de 2018.
Nesta survey, havia a seguinte pergunta aberta: “A prática desta modalidade auxilia, de alguma forma, o seu processo
de adaptação à universidade? Se sim, como?”. As respostas foram submetidas a uma análise temática, com o método
de Braun e Clarke, sem categorias a priori. Identificou-se que a aprendizagem de competências e de valores através do
esporte foi apontada como um dos motivos pelos quais o esporte contribuia para a adaptação acadêmica. Destacaramse competências como a gestão do tempo, a resiliência perante as dificuldades, a disciplina e o trabalho em equipe,
além de valores como buscar “trabalhar duro”, buscar excelência nas tarefas e respeitar o próximo. Os relatos dos
participantes indicam que o engajamento nos esportes contribui para o exercício de competências importantes para
esta etapa do desenvolvimento. Estes achados demonstram a importância de se investir em atividades esportivas no
ensino superior, a fim de estimular a integração social e a saúde psicossocial dos universitários.
5536278 - ANSIEDADE E LEITURA DE EMOÇÕES FACIAIS NA POPULAÇÃO DE GAYS E LÉSBICAS.
Elder Cerqueira-Santos (UFS), Mozer de Miranda Ramos (UFS), Sophia Helena Rito Lima (UFS),
Arnaldo Ferreira Silva Júnior (UFS), Laura Emanuelle Santana Souza (UFS),
Edmilson Figueredo Dos Santos Neto (UFS)
Devido ao contato constante com o preconceito e discriminação, a comunidade LGB tende a apresentar maior incidência
de transtornos psiquiátricos, como a ansiedade social. Estudos demonstram associação entre níveis de ansiedade e viés
de atribuição negativa, que é a interpretação de expressões faciais consideradas neutras ou positivas como negativas.
Este estudo tem como objetivo investigar o nível de ansiedade na população LGB e associação com o viés de atribuição.
Participaram 100 indivíduos, destes, 66 se identificaram como gays, 24 lésbicas e 10 bissexuais. Os participantes foram
submetidos a um questionário sociodemográfico e de sexualidade. Foi utilizada a escala OASIS para definir o nível de
ansiedade dos participantes. O viés de atribuição negativa foi medido usando um conjunto de imagens a serem avaliadas
como “feliz” ou “com raiva”. Os participantes foram jovens com média de idade foi de 27,66 anos (DP: 7,02), a maioria
foi do sexo masculino (67%). Os resultados mostram que 44% da amostra apresentou ansiedade, enquanto o viés de
atribuição negativa esteve presente em 49% dos indivíduos. Houve uma associação entre a presença de ansiedade e do
viés negativo de atribuição (X² = 38,716; p < 0,001), havendo 37% da amostra nesse grupo de intersecção. Houve
diferença significativa para grupos de idade na amostra. Discute-se a alta incidência deste fenômeno na população LGB
e aspectos desenvolvimentais no curso de vida de jovens LGBT.
6556710 - A RELAÇÃO ENTRE SATISFAÇÃO EM RELACIONAMENTOS AMOROSOS E VALORES HUMANOS.
Nájila Bianca Campos Freitas (UFPB), Valdiney Veloso Gouveia (UFPB), Gleidson Diego Lopes Loureto (FIP),
Heloísa Bárbara Cunha Moizéis (UFPB), Francicléia Lopes Silva (UFPB)
A satisfação nos relacionamentos amorosos consiste em uma avaliação cognitiva positiva, a nível individual, da relação
quando comparada com a relação de outras pessoas. Refere-se ao grau em que as pessoas estão contentes e satisfeitas
em seus relacionamentos, sendo considerada um aspecto importante tanto no que se refere à estabilidade, quanto ao
sucesso das relações. Nesse sentido, consiste em um fenômeno de relevância, tendo em conta suas implicações na vida
das pessoas (e.g., saúde mental, física). Desse modo, considera-se importante conhecer outras variáveis que auxiliem
na compreensão da satisfação em relacionamentos amorosos, a exemplo dos valores humanos. Tomando como base a
Teoria Funcionalista dos Valores Humanos, os valores são considerados categorias de orientação que guiam o
comportamento e expressam cognitivamente as necessidades das pessoas. A propósito, os valores humanos podem
auxiliar na compreensão de atitudes, crenças e comportamentos. Nesta direção, o presente trabalho objetivou
investigar a relação entre a satisfação em relacionamentos amorosos e os valores humanos. Participaram do estudo 300
pessoas que estavam em um relacionamento amoroso (Midade = 25,79, DP = 6,10). Estes responderam à Escala Fatorial
de Satisfação em Relacionamentos de Casal, composta por oito itens, o Questionário dos Valores Básicos, composto por
18 itens/valores específicos e o questionário sociodemográfico. Foi utilizado o software SPSS (versão 21) para análise
de correlação r de Pearson. De acordo com os resultados, o fator Satisfação com Atração Física e Sexualidade
correlacionou-se negativamente com a subfunção normativa (r = -0,11, p < 0,05), e o fez positivamente com as
subfunções experimentação (r = 0,19, p < 0,01), suprapessoal (r = 0,15, p < 0,05) e interativa (r = 0,23, p < 0,01). O fator
Satisfação com Afinidades de Interesses e Comportamentos correlacionou-se positivamente com as subfunções
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existência (r = 0,16, p < 0,01), suprapessoal (r = 0,15, p < 0,05) e interativa (r = 0,27, p < 0,01). Conforme pode ser
observado, os resultados demonstram que as subfunções valorativas correlacionam-se com a satisfação em
relacionamentos amorosos. Estudos futuros podem investigar o poder preditivo dos valores sobre a satisfação com
relacionamentos amorosos, bem como incluir outras variáveis, como a personalidade.
5993784 - ESCALA DE ENTUSIASMO E BUSCA DE VERDADE NOS RELACIONAMENTOS AMOROSOS: EVIDÊNCIAS
PSICOMÉTRICAS.
Alessandro Teixeira Rezende (UFPB), Olindina Fernandes da Silva Neta (UFPB), Valdiney Veloso Gouveia (UFPB),
Aline Carvalho de Almeida (UFPB), Flávia Marcelly de Sousa Mendes da Silva (UFPB)
Os relacionamentos amorosos são constituídos mediante o conhecimento e trocas entre as pessoas envolvidas. Nesse
sentido, observa-se a adoção de estratégias pelos casais, isto é, comportamentos que, por vezes, irão favorecer o
crescimento da relação ou desfavorecê-la. Acerca disso, o entusiasmo e a busca de verdade são tipos de estratégias que
as pessoas apresentam e estão relacionadas às características do parceiro e da relação. Especificamente, o entusiasmo
relaciona-se a pessoas que são tendenciosas positivamente, que apresentam um viés positivo tanto no que se refere às
características do parceiro e quanto de seu relacionamento. Por sua vez, a busca de verdade refere-se a pessoas que
apresentam uma percepção realista tanto do seu par, quanto da sua relação, identificando as potencialidades e os
aspectos negativos. Desse modo, em virtude da importância de estudar os relacionamentos amorosos, o presente
trabalho buscou adaptar para o contexto brasileiro a Escala de Entusiasmo e Busca de Verdade nos Relacionamentos
Amorosos (EBVRA), o qual foi dividido em dois estudos. No Estudo 1, contou-se com a participação de 223 pessoas que
estavam em um relacionamento amoroso (MIdade = 24,43; DP = 7,60), os quais responderam a EBVRA e questões
demográficas. A análise fatorial exploratória revelou uma estrutura bifatorial, composta por 11 itens. Especificamente,
o primeiro fator, Entusiasmo foi composto por 6 itens e apresentou alfa de Cronbach de 0,75; o segundo fator, Busca
de Verdade foi composto por 5 itens e apresentou alfa de Cronbach de 0,73. O Estudo 2, por sua vez, objetivou confirmar
a estrutura encontrada, buscando verificar evidências de validade fatorial e consistência interna. Foi realizado com 300
participantes que também estavam em um relacionamento amoroso (MIdade = 25,79, DP = 6,10). Os instrumentos
utilizados foram os mesmos descritos no Estudo 1. A análise fatorial confirmatória corroborou a estrutura bifatorial,
com índices de ajuste satisfatórios (e.g., CFI = 0,90; TLI = 0,87; RMSEA = 0,08), tendo ambos os fatores alfa de Cronbach
de 0,77. A partir disso, conclui-se que esta medida pode ser empregada para o contexto brasileiro em estudos futuros,
uma vez que permitirá conhecer as estratégias de entusiasmo e busca de verdade utilizada pelos indivíduos em seus
relacionamentos amorosos.
9125450 - ESCALA DE USO DE ENGANO NOS RELACIONAMENTOS: EVIDÊNCIAS PSICOMÉTRICAS PRELIMINARES.
Alessandro Teixeira Rezende (UFPB), Olindina Fernandes da Silva Neta (UFPB),
Valdiney Veloso Gouveia (UFPB), Maria Gabriela Costa Ribeiro (UFPB),
Thiago Medeiros Cavalcanti (UFPB)
O engano é considerado um ponto de destaque nas relações estratégicas (e.g., barganha, política, negociações), estando
assim presente em muitas interações cotidianas. A comunicação enganosa pressupõe o uso de estratégias de persuasão
por uma pessoa que tem o propósito de influenciar crenças, atitudes e comportamentos do outro. Busca-se, com o uso
do engano, uma vantagem sobre um adversário ou mesmo um parceiro romântico. A propósito, nos relacionamentos
amorosos, verifica-se que apesar dos casais buscarem a confiança e a honestidade em seus relacionamentos íntimos, o
uso do engano também está presente na comunicação. Sendo assim, buscou-se no presente estudo adaptar para o
contexto brasileiro a Escala de Uso de Engano (UE), uma medida que avalia o uso do engano no âmbito dos
relacionamentos amorosos. Para tanto, foram realizados dois estudos. No Estudo 1, participaram 223 pessoas que
estavam em um relacionamento amoroso (MIdade = 25,79, DP = 6,10), os quais responderam a Escala de Uso de Engano
e questões demográficas. A análise fatorial exploratória revelou uma estrutura unifatorial, composta por nove itens,
com cargas fatoriais variando entre 0,40 e 0,79, apresentou alfa de Crombach no valor de 0,82, e explicou 43,46% da
variância total. O Estudo 2 objetivou confirmar a estrutura encontrada no Estudo 1, buscando reunir evidências de
validade fatorial e consistência interna. Contou-se com a participação de 300 pessoas que também estavam em um
relacionamento amoroso (MIdade = 25,79, DP = 6,10). Estes responderam aos mesmos instrumentos descritos no
Estudo 1. A análise fatorial confirmatória corroborou a estrutura unifatorial, apresentando indicadores de ajustes
considerados satisfatórios (e.g., CFI = 0,91; CFI = 0,90; RMSEA = 0,10), com um valor de alfa de Crombach de 0,82. A
partir disso, conclui-se que a medida Uso de Engano apresenta índices psicométricos adequados, evidenciando que
possui validade e confiabilidade para mensurar o uso do engano em relacionamentos amorosos no contexto brasileiro.
8651388 - PRODUÇÃO IDENTITÁRIA DOCENTE EM AMBIENTES VIRTUAIS: UM ESTUDO DE CASO.
Danilo Nogueira Prata (UnB)
A inclusão de tecnologias digitais em atividades de ensino em contextos educacionais de formação de professores
modifica os processos de produção identitária. A produção de identidade do professor, como fenômeno de
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desenvolvimento humano, é compreendida pelo conjunto de posições organizadas em semiose, interpretações de si
mesmo e tensões entre sincronias e assincronias. O objetivo desta exposição oral é apresentar resultados do
delineamento teórico-metodológico de estudo de caso sobre dinâmicas de produção de identidade, interação e
produção de significados na atuação de um licenciando em formação inicial de professores em atividades pedagógicas
em ambientes virtuais. O estudo de caso foi desenvolvido com um estudante de formação inicial de professor, que
realizou cinco atividades virtuais: duas realizadas no Moodle e três no Facebook. Todas suas postagens foram
submetidas à análise dialógico-temática, a partir da qual foram elaboradas tabelas e mapas de posicionamento euoutro-mundo. Os resultados indicam que as posições eu-outro-mundo variam de acordo com o ambiente virtual e a
especificidade dos enunciados de atividades, e são evidenciadas nas relações dialógicas em vários níveis: construções
coletivas conhecimento individual; posições diferentes eu outro; performances dirigidas eu-estudante mundoatividade. Os desempenhos foram classificados como reflexivos e / ou práticos direcionando aos significados: (a)
incentivador, (b) criador de estratégias criativas de ensino, (c) tradicional, (d) experimentador e (e) mediador. Concluise que as atividades em ambientes virtuais de formação inicial de professores promovem novas posições, na
experimentação, interposição, alternância de posições eu, e que a identidade docente emerge na interação entre ser
estudante no presente e tornar-se professor no futuro.
4198921 - NARRATIVAS DOS SUJEITOS EM PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA
ESCOLA DO TRABALHADOR
Wilsa Maria Ramos (UnB), Lorrana Nunes Sousa (UnB), Yasmim Cristinne do Amaral Silva (UnB),
Rosana Lia de Souza Ferreira (UnB), Camilla Costa Rodrigues (UnB),
Danielle Xabregas Pamplona Nogueira (UnB)
O estudo apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida por estudantes do curso de psicologia da UNB sobre as
narrativas dos trabalhadores que buscam qualificação na Escola do Trabalhador (ET). A Escola prevê a oferta de cursos
online para trabalhadores em situação de desemprego usando metodologias ativas de aprendizagem e a flexibilização
e autonomia nos estudos. O objetivo da pesquisa foi analisar os efeitos da participação em cursos online como
mobilizadores de recursos próprios mediadores dos processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional de
trabalhadores brasileiros. O estudo se filia a perspectiva sistêmica da psicologia histórico-cultural soviética para a qual
os seres humanos são distintos e singulares por sua capacidade de significação, que é uma habilidade para usar os signos
(palavras) para produzir significados. Nesta perspectiva o desenvolvimento profissional aborda a questão da
aprendizagem e da experiência, podendo ser efetuadas dentro do próprio âmbito de trabalho ou a partir de
aprendizagens em outros contextos que podem influenciar as trajetórias de atuação profissional. O desenvolvimento
profissional envolve a capacidade de desenvolvimento e realização do/no trabalho, que não está relacionado apenas
ao desenvolvimento da carreira ou a ocupação de cargos mais elevados. Adotou-se a metodologia qualitativa por
possibilitar compreender os processos de desenvolvimento humano em sua totalidade, complexidade e dinamicidade.
Utilizou-se a entrevista online semiestruturada e o complemento de frases aplicados aos cursistas concluintes de pelo
ao menos um curso. Foi realizada amostra estratificada de 500 cursistas. Eles receberam o email com o convite para a
pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento Livre (TECLE), os que aceitaram o convite e assinaram o TECLE
foram contactados por meio do whatsapp para participar da entrevista. Os resultados apontam como recurso
mobilizador dos processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional a questão central do reconhecimento do
outro como elemento de reconhecimento de si, como aprendiz. A novidade diante da aprendizagem, se sentir
descobrindo novas fronteiras do saber, ter voz e ser ouvido nos grupos sociais. Ressaltamos que a estratégia de
organização flexível dos estudos, com autonomia quanto a horários e revisão de conteúdo foi um fator de sucesso na
finalização do curso. Conclui-se que os participantes relatam mudanças de seu posicionamento nos grupos sociais e
familiares que trouxe maior dignidade e motivação para continuar aprendendo. Além disso, a realização dos cursos na
ET abriu possibilidades de revelação de outros potenciais e capacidades que não estavam despertos.

BLOCO DE PÔSTERES 12
1427814 - DEPRESSÃO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA.
Maurício Goulart da Silva (UNISINOS), Pierre Andrans Cerveira Motta (UFRGS),
Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
A depressão é um transtorno que afeta grande parte da população, causando prejuízos à saúde e ao desempenho
acadêmico, social e laboral. Os universitários são uma população sensível ao desenvolvimento e/ou agravamento de
sintomas depressivos, devido a diferentes estressores presentes no contexto acadêmico e nessa fase do
desenvolvimento. Este trabalho objetivou mapear a literatura nacional sobre depressão em universitários. Foi realizada
uma revisão sistemática de literatura, utilizando os descritores “estudantes/depressão” e “universitários/depressão”
nas bases de dados Scielo, Pepsic, Google Scholar e BVS. A análise inicial foi realizada a partir dos títulos das publicações
encontradas, sendo consultados os resumos em caso de dúvidas. Dois juízes trabalharam de forma independente na
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classificação. Em caso de discordâncias, o texto completo foi consultado. Foram excluídas da amostra: publicações
repetidas ou que não eram revisadas por pares; estudos que não contavam com amostra de estudantes brasileiros; que
objetivavam principalmente a adaptação/construção de instrumento; e que não abordavam o foco deste estudo. A
busca inicial identificou 888 publicações, restando 77 para a análise após o processo de exclusão. As categorias utilizadas
foram: o tipo de publicação e o ano, região na qual o estudo foi conduzido e variáveis correlatas mensuradas. Foi
identificada uma predominância de publicações empíricas (90,9%), tendo sido a maioria publicada nesta década
(75,3%). A maior parte dos estudos foi desenvolvida na região sudeste (48,5%), seguida pela região nordeste (21,4%);
região sul (11,4%); norte e centro-oeste (7,1%). As variáveis correlatas estudadas foram: ansiedade, estresse, adição a
substâncias psicoativas, qualidade de vida, autoeficácia, habilidades sociais, violências, sintomas somáticos, condições
biológicas, burnout, bem-estar, sono, atividade física, fobia social, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e
conhecimentos e percepções sobre a depressão. Quanto às vivências no ensino superior, foram observadas as
percepções negativas sobre a trajetória acadêmica, o desempenho, indecisão quanto a carreira e escolha de curso e o
excesso de demandas, como variáveis associadas à sintomatologia depressiva. Os estudantes da área da saúde (74,3%)
foram o público alvo da maioria dos estudos, os cursos mais investigados foram medicina, enfermagem, psicologia e
odontologia. Esses resultados destacam uma crescente preocupação com a saúde mental de estudantes universitários
brasileiros na última década. Todavia, esses estudos apresentam concentração assimétrica quanto ao curso e à região,
uma vez que carecem de estudos em áreas alternativas à área da saúde, que também sofrem com demandas de saúde
mental, e de diferentes regiões do Brasil.
7327714 - O USO DE ESTRATÉGIAS DE COPING POR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA.
Pierre Andrans Cerveira Motta (UFRGS), Nícolas Augusto Linck Mallet (UFRGS),
Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
O ensino superior pode representar um momento de dificuldades que interferem na adaptação e na saúde mental de
estudantes universitários. As estratégias de coping, recursos cognitivos e comportamentais que o indivíduo utiliza para
superar situações de dificuldade, podem facilitar o processo de enfrentamento e formação acadêmica. Este trabalho
buscou mapear os artigos científicos que investigaram o uso de estratégias de coping em universitários na literatura
disponível em língua portuguesa. Foi realizada uma revisão de literatura, utilizando os descritores “estudantes”,
“universitários”, “coping” e “enfrentamento” nas bases de dados da Scielo e BVS. A análise inicial foi realizada a partir
dos títulos das publicações encontradas, sendo consultado os resumos em caso de dúvidas. Dois juízes trabalharam de
forma independente na classificação, em caso de discordâncias, um terceiro pesquisador era consultado, sendo a
inclusão decidida por concordância após discussão. Foram excluídas da amostra: publicações repetidas ou que não
foram revisadas por pares; não tinham texto completo disponível; não se tratavam da língua portuguesa, não centravam
a população universitária ou nas estratégias de coping como objetivo do estudo. A busca inicial identificou 1019
publicações, sendo que 37 compuseram a amostra final. As seguintes categorias foram utilizadas: ano de publicação,
delineamento do artigo, objetivo do estudo, instrumentos utilizados, país de origem e variáveis correlatas. As
publicações se referem ao período de 1994 a 2019, sendo que 67% dessas foram publicadas a partir de 2012. A maioria
dos estudos teve delineamento quantitativo (19), qualitativos (9), revisão de literatura (5), estudos mistos (3) e
experimental (1). A maior parte de estudos verificou a relação entre coping e a adaptação à universidade (21
publicações). Os instrumentos mais utilizados foram a Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas (5) e o
Inventário de Estratégias de Enfrentamento (5), seguido pelo Inventário COPE (2) e outros instrumentos que não se
repetiram (9). Os estudos também versaram sobre: qualidade de vida e saúde (5), adaptação ou construção de
instrumento (4), diferenciação entre coping e conceitos semelhantes (1), uso de álcool (4), morte (1), doença (1),
inserção profissional (2) e cyberbullying (1). Os países de origem das amostras foram Brasil (30), Portugal (5), Brasil e
Portugal (1) e Canadá (1). Os resultados destacam um aumento das publicações relacionando as estratégias de coping
ao processo de adaptação acadêmica, predominantemente no contexto nacional. Nesse contexto, é visto que elas
podem favorecer a superação de eventos estressores e dificuldades vivenciadas pelo estudante.
2271443 - CONSTRUINDO LUGARES NA UNIVERSIDADE: NARRATIVAS DE VIDA E PROMOÇÃO DA SAÚDE.
Marina Corbetta Benedet (UNIVALI), Ákysa Ribeiro Inácio da Silva (UNIVALI)
Introdução: A universidade tende a ser considerada lugar de encontro, porém muitas vezes a correria da vida
universitária e os espaços da instituição dificultam a promoção desses encontros, fazendo dos corredores e espaços
universitários não-lugares, isto é, espaços de passagem. Visando promover a construção da alteridade a partir das
narrativas de vida, partilhamos aqui a experiência do projeto “Me conta uma história?” realizado pelos acadêmicos do
6º período do curso de Psicologia. Objetivos: Construir redes de relacionamento promovendo encontros potentes no
espaço universitário a fim de evidenciar a alteridade como lugar de constituição de si. Método: Para realização desse
estágio foram planejadas 12 intervenções onde os acadêmicos-estagiários circulavam pelo campus da universidade
solicitando a comunidade acadêmica (discentes, docentes, corpo técnico-administrativo e comunidade) que
partilhassem uma história de vida pessoal. Após ouvir a história os acadêmicos-estagiários ofertavam a estes sujeitos
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outra história, já relatada por outra pessoa e reescrita em forma de crônica pelos acadêmicos. Todo processo foi
pautado nas compreensões de Vygotsky (2009), Bakhtin (2006) e Benjamin (2011) em relação a linguagem como
narrativa constitutiva de si e prova da origem social da consciência. Resultados: Ao longo das intervenções vai sendo
possível perceber como ao trocar histórias, trocam-se fragmentos de vida, seja na narrativa dos participantes para os
estagiários, ou no receber uma história de alguém para lê-la, compreendendo que ela era uma história de vida de
alguém. Também relevante perceber como os acadêmicos-estagiários passam a ressignificar os espaços da universidade
e os encontros possíveis nesse contexto, compreendendo que na singeleza da intervenção há muitas potencias para a
psicologia. Considerações Finais: A construção de encontros de verdadeira escuta do outro, de abertura a outras
narrativas de vida gera transformações em quem narra e em quem ouve, na medida em que esse processo constitui o
ser humano. Nesse sentido, as trocas realizadas nos corredores da universidade, ouvindo histórias e promovendo a
troca de fragmentos de vida auxilia na constituição da compreensão de que mesmo sendo diferentes partilhamos parte
de nossas existências e que mesmo singulares, somos seres coletivos.
7825196 - PREVENÇÃO AO CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR.
Tainara Kaspary (IMED), Cintia Sonale Rebonatto (IMED), Larissa Fiorini (IMED), Carlos Costa (IMED)
A legalidade das bebidas alcoólicas contribui para o aumento constante de seu consumo, gerando consequências
nocivas em termos de saúde, qualidade de vida e convivência social. Tais fatores são observados nos mais diversos
contextos, dentre esses, no ambiente educacional de ensino superior, onde os universitários encontram-se em uma
fase de vulnerabilidade em função da idade e das mudanças sociais enfrentadas, sendo considerados, portanto, um
grupo de risco. Especificando-se essa população, lança-se olhar especial sobre os estudantes da área da saúde, em razão
do engajamento que precisarão ter com ações de cuidado e promoção da saúde em seus campos de atuação
profissional, o que destoa do hábito do consumo abusivo de álcool. Diante dessa consideração, o presente estudo, de
caráter quantitativo, descritivo e de corte transversal, objetiva identificar a existência de ações preventivas ao consumo
de bebidas alcoólicas em Instituições de Ensino Superior (IES), enfatizando cursos da área da saúde (Educação Física,
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Odontologia), dos estados do Rio Grande do
Sul (RS) e de Santa Catarina (SC). A população composta por 93 instituições pesquisadas que ofertam cursos na área de
saúde, 48 IES públicas e privadas do RS e 45 de SC, foi identificada na base de dados oficial e única de informações do
Sistema Federal de Ensino do Ministério da Educação. Os dados primários emergiram da coleta de informações sobre a
existência ou não de setores que prestam atenção ao estudante (SAE) ou de políticas específicas de prevenção ao uso
excessivo de álcool nos sítios eletrônicos das IES amostradas de março a maio de 2019. Para tanto, foram utilizados os
descritores “álcool”, “bebidas alcoólicas”, “drogas”, “prevenção” e “campanha”. As informações coletadas foram
analisadas por meio do software IBM SPSS Statistics, v. 25. Das IES pesquisadas, 66,7% (n=32) contam com SAE no RS e,
em SC, 57,8% (n=26) dispõem desse setor. Dentre os profissionais que prestam serviços nos SAE’s, 36,9% (n=31) são
psicólogos. Das IES consideradas, 62,4% (n=58) não mantêm ou não realizaram campanha relativa ao uso de álcool. Das
58 IES que possuem SAE, em 28 (30,1%) não houve registro de políticas destinadas à prevenção ao consumo de bebidas
alcoólicas, número inferior ao das que não possuem SAE (32,3%, n=30). Os resultados obtidos apontam para a
importância desse setor, cuja ação impacta diretamente na prevenção ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.
8459932 - A PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM ESPAÇOS DE PRODUÇÃO E APRENDIZAGEM: UM IMPERATIVO NAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS.
Juliana da Rosa Marinho (UFSM), Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
No Brasil, cada vez mais tem se reconhecido que a rotina acadêmica pode interferir no bem-estar dos estudantes
universitários, pois o ingresso e/ou a permanência na graduação ou pós-graduação pode envolver situações de crise, e
a desadaptação diante das novas experiências pode gerar dificuldades ou problemas físicos, de relacionamento e/ou de
produtividade acadêmica. Diante do exposto, este trabalho propõe uma revisão de literatura sobre a saúde mental dos
universitários no contexto brasileiro, acessando investigações realizadas nos últimos cinco anos. Destaca-se que, no
geral, os universitários apresentam elevado estresse, bem como sintomas que estão associados a alguns transtornos,
principalmente depressão e ansiedade. Estudantes dos cursos da área da saúde são os que mais frequentemente
apresentam queixas referentes à sintomatologia e aos diagnósticos psiquiátricos. A Síndrome de Burnout também
aparece em elevada prevalência. Além disso, observa-se o uso de psicofármacos (como antidepressivos e ansiolíticos)
e de drogas psicotrópicas lícitas e ilícitas. Fatores como desgaste emocional, dificuldades nas relações interpessoais/no
trabalho, baixo desempenho acadêmico, não cumprimento das tarefas exigidas e até mesmo a tendência ao abandono
dos estudos são evidenciados em diversas pesquisas. Com isso, acredita-se que há uma gritante necessidade de oferecer
suporte em um nível de promoção do cuidado psicossocial no meio acadêmico. É importante, então, ampliar as
propostas de pesquisa e intervenção na comunidade universitária, ultrapassando a tendência de levantamento
diagnóstico e epidemiológico para focar em demandas e possibilidades de ação que estejam mais voltadas para a
manutenção ou recuperação da saúde mental diante das experiências atreladas à rotina estudantil. Dessa forma, seria
possível pensar na redução dos danos à saúde mental dos alunos das universidades a partir do fortalecimento de
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estratégias saudáveis de enfrentamento de adversidades. Sugere-se, portanto, o desenvolvimento de um trabalho de
educação em saúde mental, a partir de uma perspectiva preventiva que enfatize a possibilidade de traçar intervenções
para o apoio e desenvolvimento de novas aprendizagens nos âmbitos social, emocional e educacional, facilitando ações
voluntárias potencializadoras de saúde da população universitária. Acredita-se na importância de promover espaços
que coloquem os universitários no centro de suas próprias concepções de saúde, contribuindo para o desenvolvimento
de uma visão crítica e da capacidade de intervir sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual interagem, repensando
hábitos e principalmente considerando outras formas de se relacionar com o mundo e com suas próprias vivências,
sejam elas exitosas e/ou carregadas de dificuldades.

7899386 - HABILIDADES PARA A VIDA: PROMOVENDO E MEDINDO HABILIDADES SOCIAIS EM ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS
Graciane Barboza da Silva (UNIPAR), Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
Como classes de comportamentos que contribuem para o desenvolvimento de interações sociais efetivas as Habilidades
Sociais (HS) constituem-se como fatores determinantes na iniciação e manutenção das relações sociais. Na infância e
adolescência a partir das práticas parentais e educativas ocorre em geral o desenvolvimento das HS, contudo, o que
fazer quando tais práticas são desfavoráveis à aquisição e manutenção das HS? Nesse sentido o Treinamento em
Habilidades Sociais (THS) apresenta-se como intervenção por meio de procedimentos e técnicas como estratégias de
prevenção a problemas de comportamento, e facilitação de comportamentos pró sociais. O objetivo do estudo foi
avaliar os efeitos de um programa de treinamentos de habilidades sociais aplicado em estudantes universitários da área
da saúde. O estudo desdobrou-se em entrevista semiestruturada, pré-teste, aplicação do programa de THS (oito
sessões) e pós-teste. Participaram do estudo onze estudantes universitários de cursos da área da saúde, selecionados
por amostra de conveniência, dos quais oito concluíram o programa. Utilizou-se o Inventário de Habilidades Sociais para
avaliação do repertório de HS, que permite uma primeira avaliação dos recursos e déficits das habilidades sociais a partir
de um Escore Total, e escores fatoriais a saber, enfrentamento com risco (F1), auto-afirmação na expressão de afeto
positivo (F2), conversação e desenvoltura social (F3), autoexposição a desconhecidos ou a situações novas (F4)
autocontrole da agressividade em situações aversivas (F5). Para a análise dos resultados foi criado um banco de dados
no programa SPSS, realizando análises de comparação entre escores pré e pós-teste por meio do teste Wilcoxon.
Identificou-se no escore total uma média de 85,09 no prés-teste passando a 101,87 no pós-teste uma diferença de 16,78
. Nos escores fatoriais identificou-se em F1 diferença do pré e do pós-teste em 0,52, F2 diferença de 0,37, F3 diferença
de 0,45, F4 diferença de 0,30 e F5 diferença de 0,28. O teste de Wilcoxon identificou como diferença estatisticamente
significativa os resultados apresentados em F1. Observou-se piora nos escores totais e nos fatoriais F2, F3, F4 e F5 de
dois participantes. Os resultados indicam que houveram modificações estatisticamente significativas no fator de
enfrentamento e autoafirmação com risco (F1) e Escore Total. Os resultados que indicam que houve aquisição de
habilidades sociais como comprimentar/ iniciar conversas/falar com pessoas desconhecidas além de comportamentos
relacionados à defesa dos próprios direitos. Tais resultados replicam os já identificados em outros estudos, chamando
atenção para a necessidade de desenvolvimento de estratégias como a proposta pelo estudo.
2435365 - ANSIEDADE EM ADOLESCENTES DE ESCOLAS PARTICULARES DE ARACAJU QUE IRÃO PRESTAR VESTIBULAR.
Andreia Santana Felicio (UFS), Jean Jesus Santos (UFS), Elder Cerqueira-Santos (UFS)
O objetivo deste estudo foi avaliar níveis de ansiedade em adolescentes estudantes de escolas particulares que irão
prestar vestibular. Este trabalho trata de um recorte de dissertação de mestrado, no qual foi realizada pesquisa com
334 alunos do ensino médio de escolas particulares de Aracaju - SE, com idade média de 17 anos, sendo 190 do sexo
masculino, e 144 do sexo feminino. Foram utilizados dois instrumentos: um questionário sociodemográfico e a TAS –
Escala de Ansiedade de Sarason. No que se refere a dados sociodemográficos, 42% se consideravam brancos, 50% dos
participantes eram cristãos católicos e renda mensal familiar variava em média entre 3 a 4 salários mínimos. Em relação
a quantidade de vestibulares feitos e perspectiva de carreira profissional, 67% já tinha experiência com vestibular e os
principais cursos de interesse foram: medicina (21,6%), direito (17,4%), psicologia (6,9%). Nos resultados referentes à
ansiedade, 24% dos meninos e 37% das meninas apresentaram escores compatíveis com níveis altos de ansiedade. Foi
significativa a percepção da falta que sentem de suporte da escola, 94,7% dos participantes concordaram que a escola
deveria ter mais empatia e entender que os níveis de ansiedade no momento das provas são maiores em alguns
estudantes do que em outros. Os participantes indicaram que mesmo quando estavam preparados para prova, ainda
assim ficavam muito ansiosos (71,6%). A principal reação comportamental como sintoma da ansiedade foi a de comer
em excesso antes da prova (75,6%). No que se refere às crenças, os participantes acreditam que se sairiam melhor se
não tivesse limite de tempo na prova (75,1%). As principais reações cognitivas manifestadas pelos adolescentes com
níveis elevados de ansiedade foram: a dispersão no momento da prova (70%); ficar pensando sobre as consequências
de falhar (71,6%); e ficar imaginando se conseguiriam ser aprovados no curso desejado (81,4%). Em relação aos
impactos psicológicos e emocionais os participantes relataram ter uma sensação de que poderiam ter feito melhor a
prova (84,1%) e que suas emoções interferiam diretamente no resultado (74,3%). Os resultados do estudo apontaram
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que participantes apresentaram escores altos de ansiedade; sentiam-se ansiosos especialmente antes das provas; o
apoio escolar foi percebido como insatisfatório pelos participantes; e os mesmos criavam estratégias pouco ou nada
assertivas para lidar com sua ansiedade.
5588995- ESTILO PARENTAL MATERNO PERCEBIDO E DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA
Grazielli Padilha Vieira (UFRGS), Daniely Fernandes Kamazaki (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
A adolescência é um momento de risco para o desenvolvimento de depressão. Um dos principais determinantes da
saúde mental dos jovens é o tipo de parentalidade vivida pelos mesmos. Adolescentes cujos pais são autoritativos são
socialmente mais competentes. Já em famílias autoritárias, estes tendem a não se envolver em problemas de
comportamento, mas têm habilidades sociais empobrecidas, baixa autoestima e níveis mais altos de depressão,
enquanto adolescentes de lares permissivos são mais propensos a se envolver em problemas de comportamento, mas
têm maior auto-estima, melhores habilidades sociais e níveis mais baixos de depressão. A investigação de variações
associadas ao ajustamento do adolescente em função dos estilos parentais materno e paterno descobriram diferenças
em relação a presença de sintomas depressivos (SD). O objetivo deste estudo piloto foi investigar a relação entre o estilo
parental materno percebido e a presença de sintomatologia depressiva (SD) em adolescentes. O estilo parental (EP) foi
classificado por Gomide como ótimo (predomínio de práticas parentais positivas), EP bom acima da média, EP regular
abaixo da média e EP de risco (predomínio de práticas parentais negativas). A amostra desse estudo foi composta por
oito adolescentes de 12 a 17 anos (x=14,3, d.p.=1,5), 62,5% eram do sexo feminino. Os estudantes foram recrutados em
uma escola particular em uma cidade do sul do Brasil. Os adolescentes responderam a um questionário de dados
sociodemográficos, o Inventário de Estilos Parentais- IEP sobre sua percepção do Estilo Parental Materno (EPM) e o
Inventário de Depressão Infantil – CDI. O percentil do estilo parental obtido no IEP foi de 72,5 (percentil), que é
classificada como um EP bom. A média de pontuação apresentada pelos adolescentes no CDI foi de 8.5 (DP= 4), essa
está abaixo da linha de corte para SD grave. Em termos de resultados iniciais observa-se uma correlação negativa entre
a SD apresentada pelo adolescente no CDI e a maneira como este percebe o EPM. Nos casos dos adolescentes que
apresentaram maior SD (2 nessa amostra), o EPM foi avaliado pelo adolescente como um EP de risco. Esses resultados
inicias indicam que o EPM percebido pelo adolescente parece influenciar nos SD apresentados pelos mesmo. Ainda não
foi possível, em função do tamanho da amostra, investigar especificamente que tipos de EPM seriam possivelmente
mais associados aos SD nos adolescentes. Resultados iniciais concordam com a literatura internacional, o EPM
vivenciado pelo adolescente é uma variável importante na avaliação da saúde mental dos adolescentes.
1989294 - SENTINDO NA PELE: O PERFIL DE ADOLESCENTES COM COMPORTAMENTO AUTOLESIVO EM UM SERVIÇO
DE SAÚDE MENTAL.
Manuela Almeida da Silva Santo (UFRGS), Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASSALE)
Na adolescência, período de intensas transformações e adaptações, podem ser apresentados comportamentos de risco,
ou seja, podem ser experimentadas situações e recursos potencialmente prejudiciais à saúde. A autolesão é um
comportamento de risco emergente, que vem ganhando a atenção dos profissionais da saúde nos últimos tempos.
Nesse sentido, o comportamento autolesivo pode ser entendido como um indicativo de risco para psicopatologia na
adolescência, mas deve ser analisado em termos de intensidade, repetição e continuidade. De forma geral, o
comportamento autolesivo pode ser definido como um ato direto e intencional de causar dano a si mesmo, o qual pode
incluir ou não uma intenção suicida, através de uma ampla gama de comportamentos: lesão do tecido corporal, ingestão
de medicação além da dose prescrita ou dose terapêutica reconhecida, ingestão de drogas lícitas ou ilícitas com a
intenção de prejudicar o próprio corpo e ingestão de substâncias ou objetos não ingeríveis. Apesar da progressiva
incidência desse fenômeno na população geral, a produção científica brasileira nessa temática ainda se mostra escassa.
Esse estudo documental buscou caracterizar o perfil dos adolescentes com comportamento autolesivo, atendidos por
um Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil, em um município da região metropolitana de Porto Alegre/RS, a
partir do levantamento de dados dos prontuários. Foi utilizada uma ficha para o levantamento de dados coletados nos
prontuários individuais dos adolescentes atendidos, além de terem sido solicitadas informações adicionais junto aos
profissionais da instituição de atendimento. Os dados levantados foram: aspectos sociodemográficos; configuração
familiar; redes de apoio; sintomas psicopatológicos; histórico de violência na infância ou atual; frequência, local, método
e intencionalidade da autolesão. Os resultados parciais do levantamento realizado mostram que a autolesão ocorre,
principalmente, em meninas. Além disso, a violência na infância é uma variável predominante entre os adolescentes
pesquisados, sendo que os tipos de família mais frequentes foram a monoparental e a reconstituída. De forma geral, os
adolescentes cometem a autolesão sozinhos, através de objetos pérfuro-cortantes, e no ambiente doméstico. A família
é, portanto, quem mais identifica as lesões. Por fim, conflitos em relação à orientação sexual se mostraram presentes
nos resultados encontrados, o que se mostra em consonância com alguns estudos encontrados. Destaca-se a
necessidade de novas pesquisas sobre a autolesão entre adolescentes no contexto brasileiro, para que essa população
seja melhor conhecida e ações preventivas possam ser implementadas a fim de minimizar os impactos desse fenômeno.
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9778926 - FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À IDEAÇÃO E COMPORTAMENTO SUICIDA EM ADOLESCENTES.
Michaela Mayra Miglioli (UNIVALI), Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI)
Introdução: A adolescência é a fase da vida do ser humano que ocorrem significativas mudanças que envolvem o nível
físico, cognitivo e o social. Na busca de identidade surgem vários sentimentos e pensamentos sobre as mudanças que
ocorrem nessa nova etapa da vida, contudo o pensamento e o comportamento suicida aparecem como fuga para o não
enfrentamento das questões existenciais que surgem nesse processo de adolescer. Objetivos: o objetivo geral é analisar
os fatores de risco relacionados à ideação e/ou comportamento suicida em adolescentes, e os específicos são: 1)
Identificar as características sociodemográficas dos adolescentes com ideação e/ou comportamento suicida e a
prevalência; 2) discutir quais os fatores de risco que podem levar a ideação e/ou comportamento suicida, além dos
transtornos mentais; 3) descrever modalidades psicoterápicas mais encontradas no tratamento de adolescentes com
ideação e/ou comportamento suicida. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo, foi
realizada pesquisa temporal dos artigos já analisados e publicados no período dos últimos 10 anos. A coleta de dados
foi feita através de pesquisa nas bases de dados online. Resultados: Analisou-se 6 artigos e observou se que: 1) as
características sociodemográficas correspondem a adolescentes do sexo feminino, com pouca ou sem escolaridade,
baixa renda e que residem em locais com situação precária. A prevalência é de 77% e se dá em adolescentes do sexo
feminino de 15 aos 18 anos, e 79,3% do público masculino, sendo esse o público com mais casos de consumação do
suicídio; 2) Os fatores de risco encontrados foram: a existência de problemas no núcleo familiar; o histórico de diferentes
tipos de violência; o uso continuo e abusivo álcool e drogas; transtornos de personalidade borderline; transtorno de
conduta e depressão; 3) Não foi encontrando pesquisas que abordem as modalidades psicoterápicas para o tratamento
de adolescentes com ideação e/ou comportamento suicida, porém de forma geral encontrou-se na literatura sobre a
Terapia cognitiva comportamental (TCC) e a Gestalt-Terapia. Considerações Finais: O estudo realizado apresentou
algumas limitações quanto à revisão bibliográfica, encontrou-se dificuldade em encontrar temas sobre suicídio
relacionados a adolescentes e que fossem publicados nos últimos 10 anos. Ficou evidente, assim, a necessidade de mais
estudos sobre os fatores de risco associados à ideação e comportamento suicida em adolescentes, através de análises
das literaturas pesquisadas, constatou-se a necessidade de estudos referentes ao tema e divulgação dos mesmos, a fim
de alertar a população.

BLOCO DE PÔSTERES 13
6783287 - A IMPORTÂNCIA DO JOGO LÚDICO NA INTERVENÇÃO PSICOTERAPÊUTICA DE ADOLESCENTES COM
COMPORTAMENTOS AUTOLESIVOS.
Talitta Pereira (UNIVALI), Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI), Laura de Souza Colau (UNIVALI),
Este projeto de pesquisa caracteriza-se por ser uma revisão bibliográfica com caráter explicativo exploratório, tem como
principal objetivo construir um jogo lúdico para a intervenção psicoterapêutica de adolescentes com comportamentos
autolesivos, para tanto será realizado uma revisão bibliográfica relacionada com os descritores “Autolesão não suicida
e adolescentes”, “automutilação e adolescentes”, “adolescência e jogos lúdicos”; descrição das etapas para a
construção de um jogo lúdico sobre comportamentos autolesivos; e a definição de uma teoria psicológica para a
formulação do jogo. O jogo será respaldado pela teoria cognitiva comportamental (TCC) para que possa auxiliar na
intervenção psicoterapêutica de adolescentes com comportamentos autolesivos. A autolesão não suicida tem
prevalência em adolescentes, por volta dos 15 anos de idade, mais frequentemente observado no sexo feminino, pode
ser definida como todo e qualquer comportamento consciente de agressão contra o próprio corpo sem intenção suicida.
Estes sintomas podem ser comumente associados a diferentes transtornos mentais, tais como, depressão,
esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade borderline e transtorno bipolar. Dados
internacionais revelam que cerca de 10% dos adolescentes já experienciaram pelo menos um episódio de autolesão ao
longo da sua vida. Os adolescentes costumam ver nessa prática a saída mais rápida para reduzir emoções negativas.
Considerando que a adolescência é vista como uma etapa de desenvolvimento de grande mudança entre a infância e a
idade adulta, representada por importantes características fisiológicas e psicossociais que podem ser perturbadoras
para o adolescente. Portanto, nessa fase se é exigido do psicólogo modificações técnicas importantes no processo
psicoterápico, não condizentes com a abordagem lúdica infantil, nem com o relato verbal do adulto. Com isso, para a
criação do jogo foi recorrido às técnicas da Terapia cognitivo comportamental, como a reestruturação cognitiva,
psicoeducação de sentimentos, pensamentos e comportamentos e resolução de problemas. O jogo será em formato de
baralho, sendo dividido em duas categorias, uma voltada à resolução de problemas, para que o adolescente tenha um
repertório de respostas comportamentais maiores e menos nocivos e a outra para que o psicólogo possa tomar
conhecimento de como é a autolesão para o adolescente, abordando temas como compreensão dos pensamentos
automáticos, reconhecimento de pensamentos disfuncionais, compreensão das emoções, assim como investigar se há
risco de tentativa de suicídio, e explorar qual a função da autolesão não suicida para o adolescente... Também é
esperado que o jogo de cartas possa vir a tornar o diálogo mais acessível, aberto e interativo entre psicoterapeuta e
paciente.
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9379266 - PRESSUPOSTOS INFORMACIONAIS E A ATUAÇÃO DE PROFESSORES NOS CONFLITOS ESCOLARES
Alba Regina Ferreira de Camargo (IPUSP), Luciana Maria Caetano (IP/ USP),
Thaís Sindice Fazenda Coelho (USP)
A cada dia, professores e gestores veem-se diante de situações de mediação de conflitos na escola. As situações de
conflito, na maioria das vezes não são desejáveis e complicam o trabalho dos educadores, no entanto, eles podem ser
enxergados como boas oportunidades para trabalhar o desenvolvimento moral dos alunos. Nesta pesquisa que investiga
o cenário da mediação de conflitos escolares na visão dos atores, professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental
nos fornecem uma amostra do que fazem, do que pensam e o que sentem ao fazê-lo. Os sujeitos desta pesquisa
responderam a um “survey” com questões sócio demográficas, questões sobre sua formação em desenvolvimento
moral, sobre concepções de mediação de conflitos, e a Escala EMRI. Os dados colhidos em dois pilotos foram analisados
a partir de contribuições dos estudos sobre o Juízo Moral de Jean Piaget e de estudos da teoria dos Domínios Sociais.
Os resultados parciais revelaram que os educadores afirmaram ter recebido formação inicial sobre desenvolvimento
moral, orientações sobre mediação de conflitos de colegas, da gestão escolar e de órgãos de administração educacional
públicos. Os tipos de conflito mais citados são as agressões físicas e verbais entre alunos e entre alunos e professores.
As respostas ao piloto também revelaram que os educadores dizem que as intervenções aconteceram através de
conversas com os conflitantes, que essa é a melhor forma de agir e que a repetiriam em outras intervenções, porém
expressam que se sentem “frustrados”, “indignados”, “impotentes”, “agredidos”, pessoal e profissionalmente. A
intervenção com conversa aparece nas respostas com o peso de pressuposto informacional, de maneira que quase
todos os sujeitos afirmam que agem assim, embora eles mesmos não percebam bons resultados de resolução dos
conflitos.

5647231 - ENGAJAMENTO ACADÊMICO NO CONTEXTO DE UMA ESCOLA PÚBLICA.
Elisiane Röper Pescini (UFPR)
Este estudo reúne parte do que a literatura fala sobre os efeitos que a vitimização e o bullying provocam no engajamento
acadêmico. Apresenta também as novas descobertas sobre a importância do suporte social dos pais e dos pares para o
engajamento acadêmico. Através de uma análise quantitativa, este trabalho investigou como esses efeitos poderiam
ser percebidos em uma amostra de 634 estudantes do Ensino Fundamental II (6º a 9º Ano) em 25 turmas de uma escola
pública na cidade de Curitiba, estado do Paraná. A amostra deste estudo se concentrou entre os 10 e 14 anos de idade.
Os instrumentos de medidas utilizados foram: Inventário da Rede de Relacionamentos - Versão da Qualidade de
Relacionamentos (NRI-RQV), utilizado para obter informações sobre as crianças quanto ao relacionamento com os
melhores amigos e familiares, além de itens de suporte instrumental da Versão de Provisão Social; a EVAP - Escala de
Agressão e Vitimização, exclusivamente os itens de Vitimização; e o terceiro instrumento utilizado nesta investigação
foi a Escala de Engajamento Escolar, nas dimensões de engajamento comportamental, cognitivo e emocional. Para
realizar a análise desses dados, foi utilizado o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 21.0,
através de métodos de regressão múltipla, que consistem em estudar a relação entre uma variável de resposta e
variáveis independentes explicativas. O método de regressão utilizado foi o de entrada forçada (Enter, no SPSS), que
consiste em submeter a entrada de todos os previsores no modelo ao mesmo tempo. Para o melhor entendimento de
como o engajamento poderia ser afetado, foram feitas 5 análises de regressão linear múltipla avaliando as diferentes
dimensões do engajamento: Global, Comportamental, Cognitivo e Emocional. Os resultados deste trabalho revelaram
que todas as dimensões do engajamento acadêmico analisadas foram significativamente associadas com vitimização e
o suporte social dos pais apareceu como o mais forte em todas as regressões. O suporte dos pares Instrumental se
revelou significativo apenas na regressão que tinha como variável de resposta o Engajamento Cognitivo. Frente aos
resultados da presente pesquisa, a noção de que família e amigos são importantes é fortalecida.
4561791 - CONTEXTOS DE DESENVOLVIMENTO NA JUVENTUDE: UMA ANÁLISE DE ESTUDOS EMBASADOS NA
BIOECOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
Marcela Mansur Gomides Lima (UFV), Lílian Perdigão Caixêta Reis (UFV)
A juventude é um período de grande influência para o desenvolvimento do indivíduo. Para além dos aspectos biológicos,
o conhecimento desta etapa precisa considerar as condições sociais, culturais, históricas e psicológicas nas quais o
jovem encontra-se inserido. A complexidade deste tema demonstra a necessidade de compreender a juventude sob a
ótica de uma teoria pautada na interação do indivíduo nos diversos contextos. Diante disto, foi proposto um trabalho
de revisão de literatura que teve a finalidade de identificar estudos sobre a juventude no Brasil com embasamento
teórico da Bioecologia do Desenvolvimento Humano. As bases de dados utilizadas para coleta foram o Scielo e o Bireme,
sendo os descritores utilizados juventude e Bronfenbrenner. Selecionou-se seis estudos publicados no intervalo entre
2014 a 2019, que possuíam texto completo disponível e o idioma era português. Na Bireme encontrou-se estudos na
área de concentração da enfermagem, na psicologia, na prestação de cuidados em saúde, apenas em um não apareceu
classificação. No Scielo, houve a categorização como Ciências Humanas. Percebeu-se a utilização de método qualitativo
pela totalidade dos estudos. Um destacou o trabalho pautado na Inserção Ecológica. Fundamentados na Teoria
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Bioecológica os seis estudos encontrados utilizaram técnicas de análise com base na interação entre processo, pessoa,
contexto e tempo, considerando os sistemas nos processos de desenvolvimento do indivíduo. Diante desta revisão,
emergiram os seguintes contextos de estudo da teoria em questão: cuidado em saúde mental, vivências em grupos de
adolescentes, cuidados familiares e instituições de acolhimento. Destaca-se como estudo singular o que se propôs a
investigar as transições de jovens adultos que permaneceram parte de suas vidas em instituições de acolhimento. Este
realizou uma análise pautada na teoria Ecológica do Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner juntamente com a
teoria da vinculação de Bowlby e o estudo das transições de Schlossberg. Neste, surgiu o conceito de transição ecológica,
considerada produto e produtor de mudanças no desenvolvimento. De acordo com os resultados obtidos percebeu-se
a necessidade de pesquisas futuras que avaliem e aprofundem aspectos da relação entre os diferentes contextos nos
quais o indivíduo esteja inserido e possam influenciar no processo de desenvolvimento, considerando os fatores
históricos da vida do indivíduo. Apesar da presença destes conceitos nos estudos e citação da importância dos mesmos
para criação de políticas públicas, não foram apontadas propostas e discussões que contribuam efetivamente para
construção das mesmas com o enfoque no jovem.
7159765 - ERA UMA VEZ: LITERATURA INFANTIL E SEUS DESDOBRAMENTOS - OS CONTOS EM TEMPOS MODERNOS.
Juliana de Oliveira Gois (Colegio Rio Branco), Adriana Simionato Castrogiovanni (Colégio Rio Branco),
Eduardo Romano Ottolia (SEDES), Patricia Rzezak (USP), Denise Arcanjo da Silva (FRB),
Mara Aparecida Turolla Ikeda (psicopedagogia), Valquiria dos Santos Rodrigues (Colégio Rio Branco)
Na educação e na psicologia é amplamente reconhecida a importância dos contos e histórias para o desenvolvimento
infantil. Através da fantasia é possível entrar em contato com valores perenes e transitórios, bem como aprender noções
de bom ou mau, certo ou errado. As histórias propiciam descobertas, as crianças ouvindo-as começam a compreender
o mundo e seus sentimentos. Contudo, em uma era onde a mídia e as tecnologias estão mais acessíveis para crianças,
momentos em família mais escassos e onde temáticas infantis vêm sendo problematizadas pelo viés moral, nos
deparamos com um desafio educacional: despertar o gosto pela leitura. Nosso objetivo é relatar a experiência
vivenciada num encontro de formação para educadores realizado em São Paulo - SP e intitulado “Era uma vez: literatura
infantil e seus desdobramentos”. Na ocasião abordamos os temas: estratégias para contação de histórias; literatura e
formação da criança; interface entre os contos e a Psicanálise e; Sandplay: vivência e possibilidades no contexto escolar.
Atingimos o número máximo de inscrições (50), participaram como palestrantes professoras e psicólogos e como
ouvintes 44 educadores. O encontro foi avaliado através de um questionário - obtivemos 21 respostas. O índice de
satisfação foi 4.86 (0.34dp)/ 5.0. Os temas considerados mais interessantes foram interface entre contos e psicanálise
(42.9%) e vivência com caixa de areia (42.9%). Percebemos o interesse dos educadores em participar do encontro,
dialogar com a psicologia e compreender como a leitura pode servir de ferramenta para estimular além da imaginação
e criatividade, o desenvolvimento social e afetivo. Vivemos num momento onde valoriza-se muito o saber e a
performance, o livre brincar e a fantasia perdem espaço e o resultado disso é uma dificuldade crescente das crianças
para lidar com seus sentimentos e angústias. A literatura, em especial a fantástica, vêm justamente na direção de
ampliar esse repertório, se oferece como apoio para essas experiências do mundo infantil. Porém, adaptações
moralizantes dos contos ou o temor do adulto em contar certos trechos, podem tornar as narrativas sem significado
para a criança - cabe a ela vivenciar o conto e tirar dele a mensagem que lhe é útil. Saber contar histórias e despertar o
interesse de uma geração com acesso rápido às informações exige criatividade. Momentos como esse são inspiradores
e um bom contador propicia gosto e prazer pela leitura. Nossa proposta serviu para valorizar uma ferramenta que o
professor já utiliza, acrescentando a ela um novo sabor.
7817584 - O QUE VOCÊ É E O QUE VOCÊ FAZ: PROPOSTA METODOLÓGICA PARA ENSINO DE MORFOSSINTAXE COM
BASE EM ANALOGIA.
Mircéa Cândida Ferreira (UnB)
Este relato de experiência profissional tem como objetivo apresentar a utilização de analogias como um recurso didático
consciente e sistemático. Essa proposta pode representar uma ferramenta para criar metodologias em que a
aprendizagem esteja centrada na participação ativa do estudante. A atividade esteve focada na introdução à
morfossintaxe para turmas do Ensino Médio, com base na metodologia da aprendizagem ativa e significativa, cujos
princípios gerais são: levantamento dos conhecimentos prévios do aluno, conhecimento profundo dos fenômenos
estudados e desenvolvimento de habilidades metacognitivas. A atividade foi realizada no primeiro bimestre letivo de
2018, com turmas do segundo ano do Ensino Médio. Como estratégia pedagógica, utilizamos uma analogia que consiste
na simulação de uma loja de departamentos, em que comparamos os traços de identidade das classes morfológicas aos
traços de identidade dos funcionários; e os traços exigidos por cada função na loja de departamento à seleção de
palavras para ocupar as funções sintáticas das estruturas oracionais. Nesse processo, do ponto de vista cognitivo, o
estudante faz correspondências entre pontos equivalentes das simulações apresentadas, utilizando as
estruturas/signos/significados (fonte) organizados em processos de semiose. Semelhanças e diferenças são traçadas
com os conceitos de morfossintaxe (alvo) a fim de construir novos processos de semiose sobre esse conteúdo específico.
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A metodologia empregada mostrou-se eficiente para a compreensão inicial do fenômeno, como se verificou nas
avaliações e feedbacks realizados. Ressalta-se que, embora se refira a uma sequência didática específica, a metodologia
empregada pode ser estendida a outros conteúdos.
7991975 - O USO DE JOGOS COGNITIVOS PARA APRIMORAMENTO DE FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CONTEXTO
ESCOLAR.
Clarissa Venturieri (UFSC), Naomi Stange (UFSC), Daniela Karine Ramos (UFSC)
Este trabalho tem como objetivo avaliar uma intervenção gamificada para o aprimoramento das Funções Executivas e
sua contribuição na aprendizagem em contexto escolar. A iniciativa foi oferecida pelo LabLudens/UFSC - Laboratório de
Pesquisa e Extensão em Jogos Cognitivos, que propõe atividades e intervenções pautadas na utilização sistemática de
jogos que requerem o uso das habilidades que integram Funções Executivas. Tais jogos apresentam-se nas modalidades
de tabuleiro, de desafio e digital, este último principalmente com jogos que compõem a Escola do Cérebro - um
aplicativo ou sistema que integra oito jogos cognitivos digitais, disponível gratuitamente para uso em dispositivos
móveis android e computadores. As intervenções foram realizadas em 27 sessões semanais ao longo dos meses de abril
a dezembro de 2018, com periodicidade semanal e duração de 60 minutos cada encontro. Contou com sete
participantes de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação/UFSC, todos encaminhados por queixas
de problemas de aprendizagem identificados por pais, responsáveis e professores. As sessões foram estruturadas com
base nas abordagens Cognitivo-Comportamental e Neuropsicológica, representadas por recursos como intervenção
colaborativa e flexível, introdução um calendário gamificado prevendo o conteúdo dos encontros, um sistema de
combinados gerais, um questionário de autopercepção e feedback e campeonatos recreativos com uso de
recompensas. Já o progresso obtido foi mensurado por meio de relatórios diários, entrevistas com as crianças e seus
professores, além de testes aplicados nos participantes pré e pós-intervenção, compostos por Bateria Psicológica para
Avaliação da Atenção (BPA), Teste de Matrizes Coloridas Progressivas e WISC-IV (que contempla os subtestes Dígitos,
Sequências de números e letras, Código e Procurar Símbolos). A pesquisa possui delineamento quase-experimental,
abordagem mista que discute os procedimentos realizados pelo laboratório por meio de uma revisão bibliográfica sobre
Funções Executivas, jogos cognitivos e digitais, aprendizagem e desenvolvimento na infância e dificuldades de
aprendizagem relacionadas às Funções Executivas. Os dados obtidos apontaram a efetividade do uso deste tipo de
intervenção, que complementa a formação escolar em contraturno de maneira lúdica e instrutiva. Assim, as atividades
oferecidas pelo LabLudens corroboram para o aprimoramento de habilidades cognitivas como atenção, memória de
trabalho e resolução de problemas. Isso é obtido ainda junto a benefícios para suas habilidades sociais, ao passo que se
torna o ambiente escolar acolhedor e se desperta o interesse nas crianças em seu envolvimento com o processo de
aprendizagem, ao lado de colegas de classe, enriquecendo a experiência acadêmica, social e intelectual.

6721966 - EDUCAÇÃO PARA VALORES: CONTRIBUIÇÕES DAS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO MORAL
Danuza Sgobbi Saes
A Educação para Valores é preconizada por Organismos Internacionais e figura como um dos temas transversais nos
Parâmetros Curriculares Nacionais fazendo, dessa forma, parte das políticas públicas para a Educação no Brasil. Tal
tomada de posição se deve ao fato de já ser amplamente reconhecido o papel da Escola na formação integral dos alunos
como seres humanos e cidadãos, ainda que função da Escola ocorra de forma incidental ou que ela não assuma um
papel efetivo neste sentido. Segundo, porém, os teóricos mais importantes do Desenvolvimento Moral, como Piaget e
Kohlberg, a formação integral dos alunos passa pela construção de valores relacionados aos princípios de igualdade,
solidariedade e justiça universal, e ainda que a Escola é um espação privilegiado na oferta de experiências que
extrapolam as que acontecem no âmbito privado da família, como a inter-relação entre pares e a formulação e
participação em ambientes que exigem regras de convivência coletiva. Outros autores como La Taille e Bauman nos
lembram de que a sociedade contemporânea, do tédio e da vaidade, passa por uma crise de valores em que somos
competidores ou consumidores, crise esta que apresenta reflexos importantes na escola, como situações de violência
e insegurança em diversos níveis. Assim, pensar a Educação de Valores se torna premente. As experiências já construídas
em ambientes escolares, nesse sentido, interpretadas à luz dos teóricos do Desenvolvimento Moral, nos levam a pensar
que, em termos de Educação Moral, os meios são tão importantes quanto os fins. Dessa forma, a presente pesquisa se
dá com base em uma revisão bibliográfica dos estudos realizados acerca do Desenvolvimento Moral e Educação em
Valores e sua efetivação na Escola, com o objetivo de investigar as ferramentas mais adequadas para sua adequada
viabilização, concluindo que se faz necessário, no cumprimento dessa tarefa, eximir-se de posturas doutrinadoras e
relativistas, que acabam por desenvolver uma moral heterônoma que só tem lugar na existência da autoridade e,
assumir uma condução baseada em aprendizagens ativas que privilegiem o debate, a construção coletiva, as
assembleias e cooperação entre pares, fomentando a construção de identidades autônomas e capazes de desenvolver
regras internas baseadas em princípios de justiça universal e, apenas dessa forma, parece provável que a escola
realmente assuma um papel efetivo no Desenvolvimento Moral de seus alunos, intento esse que apresenta reflexos
importantes para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e democrática.
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2315939 - MORTE E LUTO: POSSIBILIDADES DE REFLEXÕES NO CONTEXTO ESCOLAR.
Carolina Fernandes de Castro (UFSM), Fernanda Nardino (UFSM), Leonardo Soares Trentin (UFSM),
Helena Dias Bornhorst (UFSM), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM)
Como parte intrínseca da realidade humana, a morte se apresenta como um grande desafio. Durante a vida, várias
vivências aproximam o sujeito da consciência da finitude, como as mortes simbólicas, em decorrência de perdas de
ordem afetiva, física e social, com transições inevitáveis no transcorrer das idades. Em contextos relacionados à infância
torna-se ainda mais difícil de lidar com a morte, pois são criados pactos de silêncio dos adultos em relação às crianças,
sustentados pela ideia de protegê-las de um sofrimento. Isso ocorre, muitas vezes, em decorrência de um
desconhecimento acerca de adequadas maneiras de abordar a temática da morte com crianças. Considerando a escola
como um lugar onde as crianças passam boa parte de seus dias, sendo um dos ambientes de socialização mais
significativos no universo infantil, entende-se que neste contexto a criança compartilhará as suas vivências, como os
possíveis processos de luto e perdas, manifestando sentimentos de angústias, dúvidas e temores. Com isso, é esperado
que as crianças, devido a perda, passem a apresentar dificuldades escolares, problemas de comportamento e
desinteresse. Tais encadeamentos do luto no processo de ensino-aprendizagem fundamentam a importância da
sensibilização escolas para esta questão. Então, para que os profissionais da educação estejam capacitados para lidar
com a morte e processos de luto na infância, compreende-se a necessidade de reflexão acerca de suas próprias questões
e concepções sobre o fenômeno da morte. Assim, através do projeto de extensão “Encontros sobre a morte na escola”,
objetiva-se proporcionar reflexões acerca da morte e do luto no contexto escolar, com o enfoque para os profissionais
da educação. Para isso, serão realizados momentos de debates e rodas de conversa com os professores de instituições
públicas do ensino fundamental de um município do interior do rio grande do sul. Acredita-se que a abertura de espaço
para reflexão sobre a morte e o luto pode auxiliar na compreensão das vivências desses profissionais em seus ambientes
de trabalho, bem como promover uma escuta ativa e vínculo saudável para com o sujeito. Com esse projeto de extensão,
espera-se capacitar professores para trabalhar com a morte no contexto escolar, assim como, trocar conhecimentos
entre universidade, escola e comunidade, afim de produzir conhecimentos acerca da morte, finitude e a importância
do luto para nosso psíquico.
Financiamento: Capes e FIEX
5996260 – INTERVENÇÕES COGNITIVO COMPORTAMENTAIS BASEADAS NA INTERNET PARA ANSIEDADE EM
ADOLESCENTES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Inajá Tavares (UFRGS), Maria Adélia Minghelli Pieta (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
Os transtornos de ansiedade tendem a aparecer pela primeira vez no início da adolescência e estão entre os problemas
de saúde mental mais frequentes entre jovens, com prevalência nas culturas ocidentais de 5% a 12%. Se não forem
tratados, os transtornos de ansiedade em adolescentes associam-se ao aumento do risco de ansiedade subsequente,
depressão, dependência de substâncias, baixa auto-estima, mau desempenho escolar, além de prejuízos em outras
áreas da vida. Entretanto, a grande maioria dos jovens acaba não recebendo tratamento para ansiedade. Com a
finalidade de ampliar o acesso ao tratamento da ansiedade em adolescentes, diferentes terapias cognitivo
comportamentais têm sido disponibilizadas online (Internet-based Cognitive Behavior Therapies – iCBTs) para esse
grupo. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os tipos de iCBTs para ansiedade
desenvolvidos para adolescentes e sua efetividade. Realizou-se uma busca nas bases de dados Scopus, PsycINFO,
PubMED e Web of Science, utilizando-se uma combinação de 36 descritores em inglês por meio de seis blocos, que
representavam: os meios tecnológicos, a forma de entrega, a terapia cognitivo comportamental, conectores, a
ansiedade e a adolescência. Esses termos foram combinados, representando assim as maneiras possíveis de se referir
a intervenções cognitivo comportamentais para ansiedade em adolescentes, as quais utilizassem tecnologias. A busca
por tais descritores foi realizada no campo títulos. Os títulos e resumos foram lidos tanto para seleção da amostra, como
para conhecer as categorias de iCBTs oferecidas a adolescentes com ansiedade e os resultados dessas intervenções.
Foram encontradas 26 publicações científicas, das quais 14 eram duplicatas e foram excluídas. Das 12 obras que
permaneceram, três foram excluídas por não apresentarem os resultados da iCBT investigada. Entre as nove produções
que restaram, oito tiveram como foco clínico exclusivo os adolescentes, em contraste com uma que descreveu iCBT
com adolescentes e crianças. Somente em um estudo a iCBT não se mostrou efetiva. Em seis estudos os pais
participaram da intervenção, tanto recebendo material educativo para trabalhar com os filhos, como realizando sessões
online. Todas as intervenções incluíram algum grau de interação com um profissional (de forma síncrona – simultânea
- ou assíncrona - não simultânea). As iCBTs para ansiedade com adolescentes, embora ainda se encontrem em uma fase
inicial de pesquisas, tendem a se mostrar efetivas, constituindo uma forma promissora e acessível de tratamento
psicológico para essa população.
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BLOCO DE PÔSTERES 14
2178397 - PAIS E FILHOS - UM GRUPO DE APOIO PARA FAMÍLIAS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.
Débora Sousa de Araújo Santiago (UNIVALI), Samara Justen (AVANTIS),
Nathalia Piacentini (Católica de Santa Catarina - Joinville)
As intervenções realizadas para abordar o tema cuidados parentais, são de extrema importância e visam oferecer
cuidados a todos os envolvidos com a criança, assim entende-se que não basta olhar apenas para um único membro da
família, quando se quer ter um resultado no desenvolvimento da intervenção principalmente quando se trata de
cuidados com uma criança com diagnóstico de transtorno psicopatológico. A presente pesquisa foi desenvolvida no
estágio curricular obrigatório, sendo realizado um grupo para pais e filhos em um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
em uma cidade do Vale do Itajaí - SC. Este grupo surgiu da necessidade de se discutir com os responsáveis das crianças
atendidas no local referido, sobre diversos fatores relacionados aos transtornos que estas possuem diagnóstico e
cuidados parentais. Partindo disso organizou-se um grupo nas quartas-feiras as 14:00h, com duração de 1h, totalizando
12 encontros, com média de 6 pais e filhos por encontro. Foi realizado um cronograma com as atividades e temas, os
quais poderiam sofrer alteração em decorrência do andamento do grupo. Ao final foi realizado avaliação do grupo
através de feedback dos participantes e dos profissionais que os atendiam. Percebeu-se a partir desta experiência que
o sofrimentos das famílias foi minimizado, assim como obteve mais qualidade de vida para os responsáveis e para as
crianças. Conclui-se que um trabalho de conscientização sobre o transtorno, cuidados parentais e estabelecimento de
vínculo entre pais e filhos e o CAPS, são primordiais na remissão dos sintomas e no tratamento.
2216876 - GRUPO COM MULHERES DE MEIA-IDADE NO CONTEXTO DE ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA.
Andréa Regina de Anunciação (FURB), Beatriz Gonçalves Zimmermann (FURB),
Adriana Bucci (SENAC-Blumenau), Lauren Beltrão Gomes (FURB)
Neste trabalho, discute-se a experiência de estágio básico supervisionado em um Ambulatório Geral (AG), localizado
em Blumenau-SC, durante cinco meses. Os AGs são uma particularidade incorporada ao fluxo de atenção à saúde no
referido município. Nesses cenários, são realizados atendimentos no nível da Atenção Básica à Saúde; todavia, os AGs
contam com equipe composta por profissionais de diversas especialidades, tais como fonoaudiologia, fisioterapia,
ginecologia, pediatria, psicologia, serviço social, inexistentes no âmbito da equipe de Estratégia de Saúde da Família. O
objetivo do estágio básico supervisionado foi realizar diagnóstico, planejamento, intervenção e avaliação de ações
profissionais na área da Psicologia, em contextos de promoção de saúde. Nesse sentido, essa experiência se constituiu
na realização de um grupo de mulheres de meia idade, com vistas a discutir questões concernentes aos desafios e
sentimentos ligados a ser mulher e às transformações na identidade acarretadas pelo processo de envelhecimento, com
ênfase na autoestima, no autocuidado e no incremento de estratégias de enfrentamento. Por meio das ações realizadas
no grupo, buscou-se oferecer suporte psicológico às demandas e problemáticas expressas pelas participantes, bem
como estimular a autoestima e a autonomia. Os encontros ocorreram com periodicidade semanal e o grupo era
composto por sete participantes, a psicóloga do AG e duas estagiárias. Foram realizadas dinâmicas de grupo,
relaxamento e atividades de reflexão, sendo que as temáticas trabalhadas emergiam das demandas produzidas no
encontro grupal. Como resultados, evidenciou-se elevação da autoestima, melhoras nas práticas de autocuidado, e
mudanças positivas no autoconceito das participantes, bem como uma melhora nas estratégias de enfrentamento.
Acredita-se que atividades dessa natureza, além de propiciarem o acesso às informações e orientações sobre saúde
para esse público, podem contribuir significativamente para a potencialização do arcabouço de estratégias de
enfrentamento relacionadas aos desafios sociais e culturais de ser mulher na meia idade, possibilitando a
desmistificação de crenças e a ruptura de preconceitos ligados ao envelhecimento feminino. Ademais, a efetivação de
espaços de escuta promotores de ressignificação pode potencializar o processo de autonomia do ser humano,
configurando-se como importantes estratégias de promoção de saúde.
2333740 - ABANDONO TERAPÊUTICO: OPORTUNIDADE PARA APRENDER OU PARA REPENSAR PROCEDIMENTOS DE
ENSINO-APRENDIZAGEM DE UMA SERVIÇO-ESCOLA?
Andrey Oliveira Ramos (UNIVALI), Thamires Enderle Lima (UNIVALI), Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI),
João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
Introdução: O abandono terapêutico é um processo comportamental que impacta de modo negativo o desenvolvimento
saudável de pessoas que iniciam processos psicoterapêuticos. É um processo presente, em graus variados, no cotidiano
do trabalho de psicoterapeutas; identificar sinais preditores de sua ocorrência, planejar e intervir de modo a preveni-lo
são comportamentos profissionais essenciais para a execução de intervenções eficazes e duradouras. O ensino desses
comportamentos constitui a proposta dos serviços-escola ofertados por cursos de formação de psicólogos. Em um
desses serviços realizou-se o atendimento de um usuário de doze anos por um estagiário de Psicologia, os atendimentos
foram observados por uma outra estagiária de psicologia e supervisionados por dois professores diferentes, cada um
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em uma etapa distinta do processo. Ao total, quatorze sessões foram realizadas, cinco para preenchimento de dados
de anamnese com a família e usuário, e outras nove para o planejamento e intervenção sobre as demandas
identificadas. Após a realização da nona sessão o usuário abandonou o atendimento justificando falta de tempo devido
à iniciação de novas atividades. A partir da constatação de um caso de abandono terapêutico em um serviço-escola,
uma pergunta se caracteriza como pertinente: Quais foram os possíveis conjuntos de variáveis que favoreceram a
ocorrência do abandono terapêutico? Objetivo: Identificar possíveis conjuntos de variáveis que favoreceram a
ocorrência de um abandono terapêutico. Método: A partir de uma revisão assistemática da literatura sobre abandono
terapêutico e terapias comportamentais, foram desenvolvidas categorias de variáveis e analisados vinte e oito
documentos confeccionados durante o processo psicoterapêutico, quatorze redigidos pelo estagiário responsável pela
condução dos atendimentos e outros quatorze redigidos pela estagiária responsável pela observação. Selecionou-se
trechos dos documentos citados que faziam referência a possíveis conjuntos de variáveis que favoreceram a ocorrência
do abandono terapêutico, feito isso, os conjuntos eram categorizados de acordo com as categorias desenvolvidas a
partir da literatura. Resultados: Um total de cinco possíveis conjuntos foram identificados como favorecedoras do
abandono terapêutico. Desses cinco conjuntos, dois faziam referência à categorias associadas à interação terapêutica,
e três à categorias relacionadas a procedimentos de ensino-aprendizagem do serviço escola. Considerações: Os
resultados indicam a pertinência de realizar análises aprofundadas acerca da possível influência da organização dos
serviços-escola na promoção de interações entre estagiário e usuário que aumentam a probabilidade de ocorrência de
abandono terapêutico. Melhores condições de ensino diminuirão a ocorrência de falhas da interação terapêutica e
ampliaram o potencial intervir de forma efetiva sobre o desenvolvimento humano.
2794152 - ADOLESCENTES EM CONTEXTO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: INTERVENÇÕES PARA CONSTRUÇÃO DE
PROJETOS DE VIDA
Daniela de Carvalho Lima (USC), Thaís Juliana Medeiros (UFSCar), Isabela Lopes Previero (USC)
A literatura aponta que a adolescência é um momento de transição e autoafirmação, marcado pela instabilidade,
comportamentos exploratórios, conflitos, crises, bem como novas experiências e desafios que auxiliam o
amadurecimento. A partir da vivência da adolescência, os sujeitos conseguem descobrir seus papeis sociais, valores,
atitudes, crenças, princípios e habilidades, o que contribui para a consolidação do desenvolvimento psíquico. Partindo
disso, o presente trabalho relata a prática de estágio do curso de Psicologia, cujo objetivo foi realizar intervenções
psicossociais com adolescentes entre 9 e 14 anos para promoção do desenvolvimento cognitivo e psicossocial em uma
organização não -governamental (ONG) de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Antes de iniciar as
intervenções de fato, foi necessário um período de observação para levantar as demandas, mas principalmente para
estabelecer um vínculo entre as estagiárias e os adolescentes, para isto as estagiárias participavam com os adolescentes
das atividades propostas pela própria ONG. Como método, uma vez o vínculo estabelecido e as demandas levantadas,
foram promovidas discussões reflexivas e dinâmicas acerca do período da adolescência, autoconhecimento, educação,
sexualidade, cuidado pessoal, autovalorização, bullying, comportamentos assertivos e não-assertivos, futuro, entre
outros, sendo utilizado recurso de vídeo na maior parte dos temas para fomentar a discussão. Além disso, foram
realizadas visitas às escolas técnicas da cidade com o objetivo de proporcionar elementos para a elaboração de projetos
de vida. Concluiu-se que os objetivos propostos foram alcançados devido ao interesse e participação dos adolescentes
nas atividades, bem como observação dos avanços dos mesmos em relação ao desenvolvimento psicossocial,
especialmente nas habilidades sociais de comunicação. Portanto, as intervenções possibilitaram que os adolescentes
pudessem se reconhecer como sujeitos protagonistas de suas vidas e capazes de transformar a si e o meio que os
rodeiam.
2848490 - AS PRÁTICAS DE CUIDADOS PALIATIVOS OFERTADAS EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS NO LITORAL NORTE DE SANTA CATARINA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Gabrielle Fernandes Fronza (UNIVALI), Aline Fatima Pozzebon (UNIVALI), Carina Nunes Bossardi (UNIVALI)
Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno visto a nível mundial, pressionando uma reorganização no
sistema de saúde, ampliando o conceito de Cuidados Paliativos (CP) através de uma abordagem holística e possibilitando
a melhoria da qualidade de vida para idosos portadores de doenças que ameaçam a vida. As Instituições de Longa
Permanência Para Idosos (ILPI) são parte essencial deste plano, tendo em vista que estas possuem caráter residencial
para grande parcela de idosos. Objetivo: A pesquisa objetivou descrever a situação atual da oferta de CP em uma ILPI
situada no Litoral Norte de Santa Catarina. Método: A coleta de dados se deu através de uma entrevista semiestruturada
com a enfermeira responsável da instituição. As perguntas foram fundamentadas nos nove princípios do CP descritos
pela OMS em 2002. Resultados: Em relação ao conhecimento sobre CP, ficou claro que este é superficial e abrange
apenas ideias gerais. A autonomia do sujeito é incentivada na execução de atividades diárias, mas não na liberdade de
escolha sobre o próprio tratamento. O controle dos sintomas oriundos das doenças é manejado pelo médico geriatra
em conjunto com as enfermeiras e técnicas de enfermagem. Os aspectos espirituais e psicológicos são abrangidos por
uma psicóloga e pela livre prática de diferentes religiões. No planejamento do cuidado, a instituição conta com uma
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equipe multiprofissional que, com a integração entre várias vertentes de conhecimento, idealiza um tratamento
integral. A equipe médica possui uma articulação prática de estudos de caso e reuniões periódicas para tomada de
decisões conjuntas. O convívio com a família é incentivado através de festas realizadas pela instituição e pelo controle
das visitas tomando medidas necessárias caso caracterize abandono. A família não é considerada no contexto posterior
a morte do idoso, pois esta interpretou o acompanhamento do luto como trâmites necessários para o funeral.
Conclusões: O CP caracteriza uma boa opção custo-benefício para ser implementada no cuidado à saúde, pois foca no
tratamento de redução dos sintomas, promovendo conforto e melhoria na qualidade de vida, e não em tratamentos
custosos e tecnológicos visando a cura. Esta filosofia de cuidado possui sua eficácia comprovada cientificamente, sendo
implementada cada vez mais em outros países. Apesar desses incentivos, a oferta de CP no Brasil e, especificamente
em ILPI’s, ainda é restrita devido à falta conhecimento e treinamento dos profissionais. Sugere-se investimentos focados
na capacitação de profissionais e em projetos que auxiliem na propagação do CP como metodologia de cuidado.
2867583 - A FAMÍLIA PINGUIM: UM RECURSO LÚDICO PARA TRABALHAR LUTO COM CRIANÇAS.
Nilton César Carlini Junior (UNIVALI), Larissa Aguiar (UNIVALI), Camilla Volpato Broering (UNIVALI)
A definição do luto é algo complexo, já que cada pessoa irá vivenciá-lo de forma diferente, de acordo com o contexto
histórico-cultural, o meio em que está inserida e as circunstâncias em que ocorre a perda. Dessa forma, o luto pode ser
considerado um processo de elaboração da perda. A perda repentina pode trazer prejuízos para o indivíduo e afetar seu
funcionamento emocional e cognitivo. Na cultura brasileira, falar de morte é algo que traz medo e ansiedade, é
considerado um tema difícil de ser abordado e, muitas vezes, evitado, pois as pessoas não se preparam para lidar com
a finitude humana. No luto infantil, o processo é amenizado quando a criança constrói vínculos substitutos e é finalizado
quando ela consegue se acostumar com a ausência e guardar memórias do ente perdido. O posicionamento dos pais e
familiares é importante para possibilitar que a criança entenda seus sentimentos de tristeza, culpa ou surpresa. Durante
a infância, é comum que haja maior contato com histórias e contos, pode-se através delas realizar a Psicoeducação
infantil, já que permitem discutir temas variados. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi elaborar um recurso lúdico
para abordar o luto na perspectiva da Terapia Cognitivo-Comportamental. Para isso, utilizou-se a Psicoeducação para
ampliar a compreensão da criança sobre si, como se sente e o que faz; a Modelação foi utilizada para dar exemplos de
comportamentos para a criança e para o cuidador; e o Treino Parental foi utilizado para ampliar a compreensão do
cuidador sobre o tema e como pode-se abordá-lo. A partir das técnicas Cognitivo-Comportamentais elaborou-se um
livro chamado “A família Pinguim” que conta a história de um pinguim, cuja mãe faleceu e ele precisa lidar com a
mudança que ocorreu no ambiente familiar. Ao final da história, o pai pinguim ajudou seu filho a lidar com a perda da
mãe propondo-lhe várias atividades. No final do livro, há informações para a criança e seu cuidador de como lidar com
a situação da perda, bem como constam convites para realizar atividades que também foram feitas pelo pinguim em
sua história, como organizar uma agenda semanal de atividades prazerosas para a criança e um “humorômetro”, em
que a criança e seu cuidador podem avaliar o humor conforme os dias passarem.
2953986 - INDICADORES CLÍNICOS DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL (IRDIS).
Verônica Albrecht (UPF), Francisco Carlos dos Santos Filho (UPF)
O presente trabalho pretende realizar uma exposição dos Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil,
protocolo concebido por um grupo de psicanalistas que aponta para a importância da detecção precoce de problemas
do desenvolvimento na primeira infância. No Brasil ainda há a insuficiência de instrumentos que avaliem os aspectos
subjetivos desse desenvolvimento e de profissionais que reconheçam a sua influência sobre as demais aquisições do
desenvolvimento. Foi realizado um estudo bibliográfico embasado na teoria psicanalítica a fim de esclarecer que o
desenvolvimento ultrapassa o campo da maturação orgânica: é necessário incluir a dimensão psíquica representada
pelo semelhante humano. A criança necessita deste outro para inaugurar e organizar o psiquismo através de algumas
operações essenciais. O modo com que essas operações estão ocorrendo irá repercutir em diferentes esferas da vida
como a aprendizagem, sociabilidade e afetividade. Os indicadores elencados constituem um meio facilitador para
identificar precocemente quando algo não vai bem no curso do desenvolvimento, permitindo que uma ação adequada
possa ser aderida antes que alguma patologia se instaure que comprometa o pilar subjetivo do sujeito em formação.
Os IRDIs foram estruturados de acordo com as principais operações psíquicas que viabilizariam a constituição de um
sujeito psíquico, levando em conta tanto as atitudes dos pais sobre a criança quanto a forma com que ela as recebe.
Para a sua estruturação foi necessário o estabelecimento de quatro eixos teóricos que fundamentam, sinalizam e
justificam a importância das operações nele apontadas para o desenvolvimento infantil. Em decorrência da validação
do IRDI e da sua aplicabilidade como lei, o Brasil pode contar com pediatras capacitados e engajados no trabalho
preventivo vinculado à saúde mental de bebês e crianças até os três anos. Conclui-se que a disseminação do IRDI
possibilita que a infância possa ser vista por estes profissionais como um período sensível tanto a arranjos positivos
como negativos para o futuro da criança. Conhecendo os indicadores que apontam para uma infância saudável e
propícia para o desenvolvimento, o profissional pode guiar-se por uma ferramenta confiável onde os aspectos
estruturantes do sujeito constam de maneira clara e explicativa.
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2969319 - OS CUIDADOS COMO PROMOÇÃO DE BEM-ESTAR DENTRO DE ILPI: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.
Maíra de Maria Pires Ferraz (UFPA), Sidney Fernando de Souza Brito (UFPA),
Alda Santa Pereira Leite (DALMASS), Natália Carvalho Viana de Sousa (UFPA)
O perfil sociodemográfico brasileiro vem apresentando mudanças significativas desde o início do século XX, com isso, a
compreensão de envelhecimento sustenta-se em um processo progressivo, dinâmico e irreversível, não se resumindo
tão somente a passagem do tempo. O presente artigo tem como objetivo verificar as práticas de cuidados com a pessoa
idosa dentro de (ILPI) brasileiras. O método foi realizado através de uma revisão integrativa de literatura baseada em
seis etapas: 1) formulação da questão de pesquisa; 2) busca on-line nas bases de dados BVS-regional, SciELO, PePSIC e
LILACS; 3) Seleção dos artigos por meio dos critérios de inclusão; 4) Análise crítica dos artigos selecionados; 5) Discussão
dos resultados encontrados, elaborada a partir da síntese e interpretação dos estudos; 6) Apresentação dos resultados
da revisão. Verificou-se, com relação aos cuidados exercidos pelas Instituições de Longa Permanência para idosos, que
é possível avaliá-las a partir dos contextos de práticas de cuidados positivos e negativos. Os estudos apontaram que as
ILPI ainda funcionam como instituições de cuidados assistenciais para a pessoa idosa, caracterizando-se pela tecnicidade
institucional, observou-se também que, há algumas décadas, a humanização vem sendo pensada e discutida dentro das
ILPI como forma de proporcionar o bem-estar e o envelhecimento com qualidade de vida.
1261169 - O QUE ADULTOS BRASILEIROS SABEM SOBRE O TDAH?
Heloisa Toledo da Silva (UFSM), Clarissa Tochetto de Oliveira (UFSM), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
O Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por um padrão persistente de desatenção,
hiperatividade e impulsividade. Embora seja muito comentado, nem sempre as informações disponibilizadas ao público
leigo sobre o transtorno são, de fato, cientificamente embasadas. O objetivo deste estudo foi avaliar o conhecimento
sobre o TDAH de pessoas com escolaridade superior incompleta e completa. Participaram do estudo 241 adultos (79,7%
mulheres) com idade entre 18-64 anos (M = 28,92 anos, DP = 8,87) de diferentes estados brasileiros. Foram utilizados
um questionário sociodemográfico e o Questionário de Avaliação de Conhecimentos sobre o TDAH. Este foi construído
pelas autoras e contém 22 itens, baseados nos tópicos de intervenções psicoeducativas do TDAH: características do
transtorno, etiologia, curso, diagnóstico e tratamento. Os participantes responderam aos itens de acordo com uma
escala de três pontos que variava de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”. O escore total corresponde à
soma dos itens a que o participante respondeu corretamente. Os aspectos éticos foram contemplados e a pesquisa foi
aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados indicam maior compreensão de que o TDAH não está
relacionado à falta de esforço para prestar atenção, o que sugere redução do estigma associado ao transtorno devido
ao maior conhecimento sobre ele. Os participantes também demonstraram saber que o TDAH pode persistir na vida
adulta. Esse resultado sinaliza conhecimento atualizado sobre o transtorno, uma vez que os critérios diagnósticos para
adultos foram incluídos recentemente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5). Todavia,
ainda é preciso explicar que a prevalência do TDAH não aumentou nas últimas décadas. Essa ideia pode ser decorrente
da maior divulgação do transtorno nos meios de comunicação e do acesso aos tratamentos disponíveis. Porém, ainda
assim, o número de pessoas diagnosticadas e tratadas para esse transtorno é menor que o número de casos existentes
na população. Isso ocorre em virtude da falta de informações e reconhecimento do transtorno por parte das pessoas
para que possam buscar ajuda. Portanto, conclui-se que a elaboração de materiais psicoeducativos sobre o TDAH pode
ser uma forma de disseminar conhecimento científico sobre ele à população, bem como uma fonte de informação
complementar ao tratamento.
4145151 - IDENTIDADE E TRAJETÓRIA DO CUIDADOR/EDUCADOR SOCIAL EM UMA INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENT
Milany Santos de Carvalho (UFOPA), Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA), Katrine Moraes de Araújo (UFOPA)
Este trabalho propõe verificar a identidade e a trajetória do cuidador/educador social, a partir de seu próprio relato,
em uma instituição de acolhimento que fica localizada no município de Santarém, Pará. O cuidador/educador social é
uma pessoa que lida diariamente e diretamente com crianças e adolescentes em situação de risco, cabendo a este
profissional, cuidar e educar esses infantis que estão sob seus cuidados quotidianamente. Participaram da pesquisa 13
cuidadores sociais, que responderam a um questionário sociodemográfico e uma entrevista semiestruturada, composta
por 07 questões. Nesse trabalho serão relatados os resultados referentes apenas à identidade e à trajetória do educador
social, utilizou-se a técnica do Discurso do sujeito coletivo (DSC) para análise dos dados. Quanto à trajetória, foram
produzidos 07 discursos a partir das ideias centrais: busca de emprego e surgiu a oportunidade de trabalhar no abrigo.
02 discursos a partir das ideias centrais: convite de terceiros para trabalhar no abrigo, e 04 discursos a partir das ideias
centrais: gosto pela experiência de paternidade ou maternidade. Os principais resultados apontam que o
cuidador/educador em sua maioria chegou até este emprego por necessidade, muito embora tenham mostrado
identificação com a profissão, pois muitos já estão atuando há bastante tempo. Quanto à identidade, foram criados 8
discursos, a partir das ideias centrais: o cuidador é o pai ou a mãe dos abrigados, 1 discurso a partir da ideia central: o
cuidador é o garantidor dos direitos dos abrigados, e 4 discursos a partir das ideias centrais: o cuidador é uma pessoa
que cuida de pessoas. Em suma, os cuidadores relataram que se veem no papel ou no lugar dos pais ou mães dos
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abrigados, evidenciando em sua identidade o lado paterno ou materno. Quanto a sua visão sobre a importância do seu
trabalho, os cuidadores se mostraram sensíveis ao relatar que se consideram referências na vida dos adolescentes e das
crianças, uma vez que segundo eles, o cuidado é intenso e constante ultrapassando cuidados físicos, e chegando ao
emocional. Os resultados encontrados poderão ser utilizados como insumos para o delineamento de formações
continuadas para esses profissionais, de maneira que possam contribuir para o desenvolvimento saudável das crianças
e adolescentes em situação de acolhimento institucional.

BLOCO DE PÔSTERES 15
5924987 - A MÚSICA COMO POTENCIALIZADORA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMO INSTRUMENTO DE
PROMOÇÃO DE SAÚDE.
Marlon Fernando de Oliveira (FURB), Amanda Tamanini de Araujo (FURB),
Amanda Marilia Seabra Pereira Leite (PUCPR)
Compreendendo a música como combinação organizada de sons e silêncios, que acompanha a humanidade nos mais
diversos momentos, participando frequentemente de processos de desenvolvimento humano, a presente revisão de
literatura objetivou descrever como a música pode potencializar o desenvolvimento humano, promovendo a saúde.
Para isso, buscou-se historicizar a relação entre psicologia e música, e explorar em quais aspectos a música contribui no
desenvolvimento psicossocial e cognitivo. A fim de investigar a temática em diversas plataformas, a presente pesquisa
não delimitou datas e revistas. Ao final das buscas, o maior número de artigos selecionados para a articulação teórica
foi encontrado nas bases de dados SciELO e PePSIC. Quanto às temáticas das revistas, a Psicologia e a Educação foram
as áreas de conhecimento mais frequentes. Os resultados revelaram que a sensação sonora é objeto de estudo da
psicologia experimental desde seus primórdios e que a psicologia cognitiva vem investigando os efeitos da música na
mente, ainda existem relatos da utilização dos testes psicológicos nas audições musicais, indicando as possibilidades de
diálogo entre música e psicologia. Sob a perspectiva da Psicologia do Desenvolvimento, encontraram-se efeitos
significativos da música em habilidades mentais: aprendizagem, atenção, memória, linguagem e inteligência; e em
aspectos psicossociais: emoções, personalidade e relações interpessoais. A música deve ser validada como uma forma
de aquisição de novas habilidades, que aumenta o repertório comportamental e cognitivo dos sujeitos e proporciona
melhora na qualidade de vida, aspecto chave para o conceito de promoção de saúde. Assim, o meio musical parece
estar intimamente relacionado a construtos cognitivos e psicossociais, de modo a estabelecer relações complexas,
multidimensionais, potencializadoras de desenvolvimento humano e promotoras de saúde. Este estudo é um primeiro
passo para compreender melhor a relação entre música, desenvolvimento humano e promoção de saúde. Observou-se
que grande parte dos artigos localizados remetia ao desenvolvimento infantil ou jovem, assim, evidencia-se a
necessidade de estudos que enfoquem a influência positiva da música na saúde da população em idade adulta
intermediária e tardia. Por fim, recomenda-se que próximos estudos possam investigar as contribuições da música para
o desenvolvimento físico do sujeito, uma vez que este tópico, embora seja um aspecto elementar para o
desenvolvimento, não foi contemplado pelo presente trabalho.
6112498 - A IMPORTÂNCIA DE FALAR SOBRE AS EMOÇÕES EM UM GRUPO DE PAIS E MÃES.
Angela Andreolli Schussler (UFSC), Izabele da Silva Faria (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC),
Jaíne Foletto Silveira (UFSC), Monica Barreto (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC), Giulia Oliva Grassi (UFSC)
Sentir, perceber, controlar e falar sobre emoções fazem parte do desenvolvimento sócio-emocional humano, com
importantes repercussões nas relações familiares. Por conta disso, emoções tem se destacado como um tema
recorrente nas conversas com grupos de mães, pais e responsáveis por crianças e adolescentes. Falar sobre emoções
envolve perceber e refletir sobre as próprias emoções dos pais e mães, e também as de seus filhos(as). As dúvidas
derivadas desse assunto permeiam as funções parentais e refletem a importância das conversas para as relações
familiares. O objetivo deste trabalho é relatar a experiência de trabalhar o tema emoções em um grupo de pais, mães
e responsáveis vinculado a um projeto de extensão em uma universidade pública no sul do Brasil. Trata-se de um grupo
reflexivo que faz uso das práticas narrativas coletivas, cartas reflexivas e equipe reflexiva como apoio teórico-prático
para as conversações. Este grupo caracterizou-se como fechado, com 10 encontros semanais, do qual participaram treze
mães e dois pais. A temática emoções foi transversal em todos os encontros, porém, realizou-se um encontro específico
sobre emoções. No encontro mencionado, destacou-se a capacidade dos pais em distinguir suas emoções das emoções
de seus filhos e, além disso, da possibilidade de abertura em conversar sobre essa distinção, tanto no grupo quanto com
as próprias crianças. O reconhecimento do(a) filho(a) enquanto sujeito ativo e conhecedor do mundo que se coloca de
forma única na relação familiar, revelou-se como um desafio para os pais e mães. Para tanto, relataram o retorno à
própria infância, e expuseram, a partir dessa reflexão, os significados e processos de vivências que repensaram, e
contextualizaram que os mesmos se estabeleceram em um momento sociocultural diferente do atual. Além disso, foram
suscitadas sensações de impotência, de culpa e até mesmo de inadequações em relação as suas próprias emoções como figuras parentais - frente às emoções dos filhos. Discutiu-se a diferenciação das emoções como possibilidade de

456

aproximação e/ou afastamento das relações familiares, uma vez que se considera importante reconhecer as fronteiras
relacionais de modo a potencializá-las. Os integrantes do grupo perceberam a importância do refletir sobre as próprias
emoções e as dos filhos, de modo a manejar situações diárias que surgem e/ou são influenciadas por elas. A escuta
qualificada e a construção de reflexões junto aos pais contribuíram para que as práticas parentais exercidas pudessem
ser ressignificadas, possibilitando modos outros de pensar o relacionamento familiar e a responsabilidade parental.
6126855 - O trabalho da psicologia no hospital: um relato de estágio.
Anniara Lúcia Dornelles de Lima (UFSM)
A prática psicológica em hospitais ainda é muito recente, tanto no sentido de adentrar o ambiente quanto em ser
reconhecido como profissional necessário à equipe multidisciplinar. Ainda persistem fazeres embasados somente na
clínica, apesar de ao campo da saúde serem necessários outros saberes, como os biomédicos e sociais. O hospital requer
outras escutas: o atendimento psicológico pode ser somente com acompanhantes, ou com acompanhante e paciente
(a depender do estado físico deste), em um ambiente em que muitas vezes não há como garantir sigilo ou privacidade.
A partir das experiências vividas em um hospital universitário situado no interior do RS, busca-se discutir a atuação do
psicólogo em diferentes âmbitos: a internação em nefrologia, o Grupo de Trabalho em Humanização (GTH) e o serviço
de reabilitação metabólica. Serão relatadas práticas utilizadas, dificuldades e potencialidades do trabalho do psicólogo.
Na nefrologia, ocorrem discussões de caso e são realizados atendimentos conjuntamente com outros profissionais
(como médicos, enfermeiros, assistente social e fisioterapeuta) ou somente do profissional psicólogo. Os atendimentos
buscam avaliar o insight do paciente em relação a sua doença e colaborar com o processo de mudança de vida, inerente
ao tratamento nefrológico. Para isso, é importante realizar avaliação psiquiátrica, avaliar o humor, psicoeducar, e focar
em maximizar a qualidade de vida. Lá, o psicólogo trabalha brevemente, enquanto suporte. No GTH, existe uma
tentativa de trabalhar em rede, como todos os setores do hospital, trabalhadores, pacientes e comunidade. Por
questões da instituição, como a falta de profissionais, há pouca adesão dos trabalhadores às reuniões. Desta forma, a
gestão do GTH procura qualificar paulatinamente os serviços do hospital, dirigindo-se aos setores e instigando a
participação, além de desenvolver ações pontuais que vinculem os trabalhadores, de forma com que sintam-se
pertencentes ao grupo. No GTH, a psicologia trabalha enquanto gestão participativa. Já na reabilitação metabólica,
trabalha-se em grupo multidisciplinar, atendendo pacientes uma vez ao mês, nos grupos infanto-juvenil e adulto-idoso.
Ressalta-se a importância de estagiários poderem conhecer diferentes serviços e espaços do hospital, pois cada um
requer uma forma de trabalho e conhecimentos diversos, o que qualifica o ensino, e, consequentemente, qualifica o
serviço. Somente a partir de teoria, prática e trocas entre profissionais é que o SUS pode, de fato, desenvolver um
trabalho multiprofissional e interdisciplinar de qualidade.
6293727 - PREVENÇÃO DE ISTS E JOVENS: UMA ANÁLISE DAS CAMPANHAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE A PARTIR DA
TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO E DA PREVENÇÃO COMBINADA.
Isabella Kahl de Freitas (UFRGS), André Teixeira Stephanou (UFRGS),
Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
A incidência de HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) como a sífilis vem crescendo entre jovens de
15 a 24 anos no Brasil. Nesse período do desenvolvimento comportamentos de risco são mais comuns, demonstrando
a necessidade de uma atenção especial na implementação de políticas públicas em saúde sexual. O Ministério da Saúde
propõe a Prevenção Combinada como forma de combate ao HIV. Esse paradigma prevê ações que articulem aspectos
biomédicos, estruturais e comportamentais que afetam a vulnerabilidade ao HIV e outras ISTs. Essas ações incluem a
veiculação de informações em campanhas que incentivam o uso de camisinha e a realização do teste para ISTs como
forma diminuir o estigma ligado a essas condições. Destaca-se que o uso de evidências científicas da psicologia social
cognitiva pode melhorar a eficácia dessas intervenções. Entretanto, não é comum que as campanhas sejam embasadas
em conceitos teóricos. É importante que a comunicação endereçada ao público jovem inclua as especificidades do
comportamento sexual nessa etapa do desenvolvimento. A Teoria do Comportamento Planejado propõe que aspectos
psicossociais, como a percepção do comportamento de pares, influenciam no desempenho de comportamentos
preventivos em saúde, e tem tido sucesso ao embasar intervenções em saúde sexual. O objetivo deste estudo foi avaliar
as campanhas de prevenção de HIV e outras ISTs promovidas pelo Ministério da Saúde a partir da Teoria do
Comportamento Planejado e da Prevenção Combinada. Foram selecionadas as campanhas disponíveis no acervo digital
do Ministério da Saúde referentes aos anos de 2008 a 2018, compondo um total de 54 campanhas. Tratou-se de um
estudo quantitativo e qualitativo. A análise de dados foi realizada por análise de conteúdo dirigida, a partir de uma
matriz desenvolvida pelos pesquisadores contendo os conceitos da Teoria do Comportamento Planejado e as dimensões
da Prevenção Combinada. Dois pesquisadores realizaram a análise inicial de forma independente, com eventuais
discordâncias de categorização solucionadas em discussão com a terceira pesquisadora. A análise encontra-se em
andamento, sendo estimado que os resultados finais estarão disponíveis para apresentação em novembro. Espera-se
observar uma evolução no material das campanhas ao longo do tempo, com a incorporação de objetivos propostos pela
Prevenção Combinada. É esperado que poucos materiais apresentem conceitos relacionados à Teoria do
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Comportamento Planejado, demonstrando o potencial não utilizado não utilizado pelas campanhas. Propõe-se que a
articulação entre os conceitos da Teoria do Comportamento Planejado e os objetivos da Prevenção Combinada pode
melhorar a eficácia na comunicação com jovens.
6419429 - GRUPO PSICOEDUCATIVO COM IDOSOS EM UM CENTRO DE MÚLTIPLO USO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Maria Victória Paiva da Silva (UNIVALI), Alan Nunes (UNIVALI), Yan Barbosa Krause (UNIVALI),
Katia Simone Ploner (UNIVALI)
A elevada taxa populacional de idosos gera uma nova demanda de atuação para a Psicologia no sentido de promover
a saúde e a qualidade de vida de idosos através da ação comunitária. Foi realizado um grupo psicoeducativo no Centro
de Múltiplo Uso (CMU) com idosos a fim de promover discussões sobre qualidade de vida visando práticas saudáveis de
envelhecimento. Os encontros com o grupo aconteceram no Centro de Múltiplo Uso em uma cidade do Vale do Itajaí,
no período vespertino, uma vez por semana, como atividade da disciplina de Estágio Básico, realizadas por acadêmicos
(as) do curso de Psicologia, sendo orientados por um psicólogo docente. A população atendida incluiu idosos, ou seja,
pessoas com 60 anos e mais. Todos os frequentantes do CMU foram convidados, tendo em média 13 a 14 participantes
em cada encontro. Os temas abordados incluíram amizades, respeito, autoestima, autoconhecimento, autonomia e
cooperação, sexualidade, inteligência emocional, bem-estar psicológico e depressão, visando também a renovação das
dinâmicas semanalmente, de forma que essas tivessem correlação com o tema trabalhado no encontro, bem como para
uma melhor interação com o público. O ambiente de aprendizado e troca de experiências proporciona uma melhor
compreensão acerca do tema abordado no processo de envelhecimento, além de identificação com o outro, criação e
fortalecimento de vínculos, apoio social e consequentemente melhor qualidade de vida e promoção de saúde. Destacase importância da integração do idoso em atividades que envolvem participação social e empoderamento. Em grupo é
possível construir um ambiente favorável à saúde, o reforço da participação comunitária e o desenvolvimento de
habilidades pessoais para contornar representações limitantes do processo de envelhecimento. É possível desenvolver
potencialidades e plasticidade comportamental, assim como adaptação do indivíduo ao contexto de perdas e ganhos
que acontecem na vida.
6511511 - PROJETO PET-SAÚDE INTERPROFISSIONALIDADE E AS PRÁTICAS DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA
SAÚDE NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Carla Cecília Rocha (UNIVALI), Daiane De Cesaro (UNIVALI), Talita Vargas Costa Couto de Souza (UNIVALI),
Emanuella Simas Gregório (UNIVALI), Franciely de Mello Silva (UNIVALI), Lucas Rodrigues Nunes (UNIVALI)
Este trabalho possui como objetivo relatar experiências de oficinas desenvolvidas por acadêmicos do Projeto PETInterprofissionalidade juntamente com profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e profissionais da
Estratégia e Saúde da Família (ESF) em ações do Programa Saúde na Escola na cidade de Itajaí. Tratam-se de oficinas
que utilizaram a metodologia ativa e que visam o conhecimento das demandas da população estudantil, visando as
práticas de promoção da saúde. Os participantes das oficinas foram 24 alunos do oitavo ano que estudam na instituição
que se encontra-se inserida no território. As oficinas tiveram como objetivo explorar questões referente ao autocuidado, dessa maneira, procurando entender como os alunos cuidam de seus relacionamentos, de sua alimentação,
dos ambientes em que estão inseridos, dos seus momentos de lazer, do corpo e da mente. A oficina foi dividida em três
momentos. No primeiro momento, realizou-se uma breve contextualização elucidando a razão pela qual estávamos
visitando as turmas na escola. No segundo momento, os alunos dividiram-se em grupos e foi proposto um tema
referente ao auto-cuidado para cada um, logo após, os mesmos deveriam realizar uma apresentação criativa sobre o
seu tema e o que havia sido discutido. No terceiro momento, os alunos fizeram uma avaliação da oficina trabalhada.
Observou-se que as demandas que serão necessárias trabalhar com a turma em outras ações do Programa Saúde na
Escola estão relacionadas a temas referente a violência, como bullying e comunicação não violenta. De maneira
quantitativa, os resultados revelaram que a oficina foi efetiva, pois na avaliação 66,6% (n=16) relataram ter gostado da
mesma. Considera-se que os objetivos da oficina foram alcançados, visto que os acadêmicos e profissionais que
aplicaram a atividade conseguiram conhecer melhor a demanda/necessidade da turma para retornar posteriormente
com novas estratégias que concentrem-se em suas realidades.
6856420 - INDO ALÉM DAS BARREIRAS - INTERVENÇÃO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COM PAI SURDO E SEU
FILHO.
Débora Sousa de Araújo Santiago (UNIVALI), Samara Justen (AVANTIS),
Nathalia Piacentini (Católica de Santa Catarina - Joinville)
A comunicação com os pais é algo importante no desenvolvimento infantil, mas e quando o pai não consegue se
comunicar com o filho? O desenvolvimento de crianças com surdez e os cuidados parentais envolvidos nisso são
aspectos discutidos na literatura, mas quando se fala de práticas parentais de pais com surdez a literatura torna-se
escassa. Sabe-se que a interação cuidador-filho é importante, no entanto quando este pai não consegue se comunicar
com seu filho, isto torna-se mais complicado. o presente trabalho é fruto de uma intervenção realizada em uma clínica
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escola de uma Faculdade localizada no litoral catarinense, e teve como objetivo desenvolver habilidades relacionadas
ao processo ensino aprendizagem em uma criança de 8 anos. Foram realizadas 11 sessões com a utilização de atividades
cognitivas para identificar se a criança possuía algum déficit cognitivo e a aplicação da escala de maturidade mental
Columbia (Alves, Duarte, 2001), posteriormente foram utilizadas técnicas de intervenção cognitivo comportamental
com a criança e o pai. Percebeu-se através da utilização da escala de maturidade mental Columbia que a criança
apresentava maturidade mental superior a sua idade, o que não justificava o seu desempenho escolar. A partir desta
informação foram investigados processos emocionais relacionados à aprendizagem e identificou-se uma falha na
comunicação com o pai, pois este não havia sido alfabetizado na língua brasileira de sinais (LIBRAS), o dificultava a
interação entre os dois. Com isto foram realizadas sessões nas quais os dois encontravam-se presente para estimular
tal relação, foram ensinadas algumas palavras em LIBRAS para a criança a fim de que ela ensinasse ao seu pai, e isto
estreitasse os laços entre ambos. Ao final do 11º encontro a criança apresentava melhora na escola e na relação com
seu pai, este também demonstrava-se mais carinhoso com seu filho e possui um vocabulário mais amplo em LIBRAS.
6924638 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA COMO UM CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO.
Jéssica Taynara Miranda do Nascimento (USC), Laysa Nara Sbaraglini (USC), Thaís Juliana Medeiros (UCS)
O Desenvolvimento Humano refere-se a um processo de contínua mudança e transformação que ocorre longo do ciclo
vital, no qual permite observar os diversos aspectos que são modificados desde a concepção até a maturidade. Desta
maneira, o desenvolvimento engloba um processo que perdura por toda a vida, sendo este dividido entre
desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, embora estes domínios estejam inter-relacionados. Considera-se, a
hereditariedade, a maturação neurofisiológica e o meio que o sujeito está inserido como fatores que influenciam o
desenvolvimento. A deficiência intelectual no âmbito do desenvolvimento humano delimita fatores determinantes que
podem ser congênitos ou genéticos, ocasionados logo no nascimento ou também adquiridos por algum fator externo,
este propicia limitações que afetam o desenvolvimento, sendo que por meio de estimulações o mesmo procede. Nessa
direção, realizou-se o estágio de caráter obrigatório em uma Residência Inclusiva (RI), localizada em uma cidade de
médio porte do interior do estado de São Paulo. A RI é uma unidade que oferece Serviço de Acolhimento Institucional,
no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade do SUAS, para jovens e adultos com deficiência, em situação
de dependência, que não disponham de condições de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar. Ela possui como
finalidade romper com a prática do isolamento, de mudança do paradigma de estruturação de serviços de acolhimento
para pessoas com deficiência. A partir desta realidade o estágio teve por objetivo inicial realizar avaliações e
intervenções em prol do aprimoramento do desenvolvimento psicossocial, físico e cognitivo em duas residências
inclusivas, feminina e masculina, compostas por treze adultos, de dezoito a sessenta anos, diagnosticados com
deficiência leve ou moderada. O método utilizado inicialmente retrata a observação e levantamento de demandas e,
posteriormente, o uso de atividades lúdicas como pintura com tintas e pincéis em telas, lápis de cor, giz de cera,
artesanato como biscuit, argila, confecção de pulseiras de miçanga e jogos lúdicos. Foram realizados 24 encontros, com
duração de 4 horas cada. Como resultados, obteve-se conhecimento ampliado sobre os déficits e reservas
comportamentais dos residentes. Além disso, as atividades proporcionaram criatividade, independência, autonomia,
maior repertório de habilidades sociais, desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas, além da extensão das
interações sociais e vínculos fortalecidos. Portanto, ao avaliar as áreas aprimoradas, destacando as limitações advindas
da deficiência, ocorreram grandes avanços no desenvolvimento, além de uma notável melhora no convívio entre os
residentes e a equipe profissional.
7618824 - RELATO DE ESTÁGIO: INTERVINDO JUNTO A UM GRUPO DE IDOSAS PARA UM ENVELHECIMENTO
SAUDÁVEL.
Kamila Ramos (UNIVALI), Taynara De Lorenzi Rodrigues (UNIVALI), Vanessa Schveitzer (UNIVALI),
Katia Simone Ploner (UNIVALI)
O envelhecimento é um processo normal que acontece com todos os seres humanos e caracteriza-se por diferentes
alterações, físicas, psicológicas e sociais. Neste sentido, é importante pensar na manutenção da qualidade de vida
levantando estratégias que promovam o bem-estar, um papel ativo e o empoderamento a essa faixa etária. Objetivo:
Desenvolver atividades que contribuíssem para um envelhecimento saudável e apoio psicológico para desenvolvimento
de habilidades de comunicação e interação que impulsionassem a participação social e empoderamento. Metodologia:
Os encontros ocorriam com idosas de um Centro de Arte e Lazer-CAL de um município no Vale do Itajaí. As intervenções
eram planejadas a partir de pesquisas acerca de fatores que influenciavam no envelhecimento saudável, considerando
levantamento de demandas do grupo. Elaborava-se formas de desenvolver o tema por meio de técnicas como música,
dinâmicas, construção de murais, discussões e reflexão sobre temáticas como respeito, amizade, autopercepção,
identidade e autoestima, sexualidade, protagonismo, comunicação e expressividade emocional. Os encontros eram
semanais, assim como a orientação para avaliação e planejamento do próximo encontro. Resultados: o número de
participantes foi entre 19 e 27. Observou-se que, nas primeiras intervenções, houve resistência por parte da idosas, pois
estas ocupavam sua tarde jogando bingo e, com o início das intervenções, elas necessitavam de parar o jogo devido a
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atividade. Entretanto, logo após, as idosas se mostraram mais interessadas, instigavam as colegas para participarem, se
posicionavam em relação às temáticas e produziam discussões e reflexões ao longo da intervenção. A participação se
tornou cada vez mais ativa e percebeu-se uma potencialização do grupo como rede de apoio através das intervenções.
Viu-se que o empoderamento foi facilitado pela sensibilização referente ao respeito e pela reflexão sobre identidade,
protagonismo, envelhecimento saudável e comunicação e expressividade emocional e papel ativo na sociedade. Outra
temática que trouxe resultados foi a sexualidade, por meio dessa, as idosas colocaram dúvidas referente ao tema e
essas foram discutidas em grupo. Essa temática possibilitou a reflexão e quebra de tabus como doenças sexualmente
transmissíveis, as formas de otimizar a relação, menopausa e métodos alternativos para viúvas. Considerações finais:
Acredita-se que os grupos de terceira idade devem propiciar espaços em que as idosas possam discutir e refletir sobre
diferentes temáticas. Assim, tabus são quebrados, a visão de mundo é ampliada, novos conhecimentos são construídos
e promove-se o empoderamento.

2798697 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: CIRCUITO DE COMPETÊNCIAS EM UMA UNIVALI.
Amanda Beatriz Nunes dos Santos (UNIVALI), Eliane Krieger (UNIVALI),
Michelly do Rocio Dellecave (UNIVALI)
O presente resumo é vinculado a um relato de experiência de estágio básico do sétimo período, realizado por
acadêmicos de Psicologia de uma universidade localizada no Vale do Itajaí. O projeto de estágio, intitulado “Circuito de
Competências”, teve como objetivo desenvolver competências voltadas ao exercício profissional em calouros dos cursos
de Administração e Comércio Exterior de uma UNIVALI. As competências são uma forma de estratégia organizacional,
que envolve um conjunto de conhecimento, sendo um apanhado de saber adquirido durante a vida, de habilidade que
se refere a prática do saber adquirido e a atitude são os comportamentos individuais e as relações interpessoais da
organização. A metodologia utilizada foi o Ciclo de Aprendizagem, de David Kolb, que é composto por etapas, como de
vivência que se refere a atividade desenvolvida, processamento, sendo a reflexão da atividade realizada, como pontuar
os sentimentos presentes durante as vivências, a generalização ao qual conecta-se a atividade com a vida e a aplicação
das atividades questionando-os do que foi aprendido. Foram realizados 6 encontros quinzenais, com duração de uma
hora e meia, com aproximadamente 23 calouros de Administração e Comércio Exterior. Em cada encontro foram
trabalhadas as competências em forma de vivências, sendo as competências, respectivamente, comunicação, tomada
de decisão, liderança, trabalho em equipe, interculturalidade e empatia. Para obter um feedback dos participantes, foi
realizado uma avaliação de reação em forma de escala de 0 à 10 e obteve os seguintes resultados: 90% dos participantes
avaliaram como nota 10 as competências trabalhadas, 50% avaliaram com nota 10 as coordenadoras do grupo e 20%
com nota 9, em relação a organização dos encontros 60% avaliaram com nota 10 e 30% com a nota 8, já a qualidade
das dinâmicas recebeu nota 10 por 60% dos participantes, a carga horária reservada para os encontros foi avaliada com
nota 10 por 70% dos participantes e por fim, a nota do projeto de maneira geral recebeu nota 10 por 60% dos calouros.
A partir dos resultados obtidos pôde-se perceber que o projeto sensibilizou os participantes para as competências
voltadas ao exercício profissional, teve um alcance positivo, sendo que foi percebido que os participantes demonstraram
interesse durante os encontros.

BLOCO DE PÔSTERES 16
7342683 - PLANTÃO PSICOLÓGICO ÀS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DOENÇAS CRÔNICAS DE PELE
EM UMA CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA: UMA COMPREENSÃO INTEGRADA ENTRE EMOÇÕES E PELE.
Maria Luisa Gontijo Gouveia (UFSC), Carla Schubert Sengl (UFSC)
Os fatores psicológicos possuem um papel importante nas doenças crônicas de pele. Este trabalho é um relato de
experiência profissional em atendimento psicológico a famílias de crianças e adolescentes com doenças dermatológicas
crônicas – dermatite atópica, psoríase e vitiligo - em uma clínica-escola de psicologia. O objetivo foi acolher, durante o
período de plantão de atendimento psicológico, famílias em momento de crise vital relacionada ao recente diagnóstico
médico de doenças dermatológicas autoimunes crônicas, o que abarca seguintes temáticas: insucesso dos tratamentos;
exacerbação dos sintomas associados ou não com histórico de hospitalização; risco iminente de morte; reconhecimento
e manejo de emoções como insegurança, medo; e impotência frente à percepção do sofrimento psicológico e físico da
criança ou adolescente. Observa-se que a busca por atendimento psicológico ocorre de forma espontânea ou por meio
de encaminhamento médico. A metodologia, tem caráter psicoeducativo, utilizando-se da habilidade de escuta ativa.
As famílias são orientadas a trazer a criança ou adolescente para o atendimento, de modo a criar um espaço de
compartilhamento de emoções, ressignificação da doença e reflexão sobre modos de enfrentamento das dificuldades
relacionadas. Ao final de cada atendimento, as famílias são encaminhadas para atendimento psicoterápico. Conclui-se
que para muitas famílias conviver com a doença crônica dermatológica infanto-juvenil constitui um desafio diário no
que tange aos cuidados necessários, os quais incluem a alimentação, o tratamento medicamentoso, a atenção constante
ao estado clínico da criança ou adolescente e as constantes alterações e adaptações na rotina familiar. Pelo fato de a
família ser mais um contexto do desenvolvimento humano, os membros desta constituem-se parte da rede de apoio do
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sujeito. Nesse sentido, o atendimento a estas famílias promove um espaço de aprendizagem para além de orientações
biomédicas, tendo em vista a ênfase no suporte ao sofrimento psicológico. Assim, através da abordagem
psicoeducacional utilizada o contexto de vida das famílias é ampliado: pais e responsáveis passam a se perceber
enquanto cuidadores da criança ou adolescente com doença crônica de pele.
7453922 - INTERVENÇÕES PSICOLÓGICAS NO PÓS-OPERATÓRIO DE PACIENTES SUBMETIDOS À GASTROPLASTIA
Thamires Enderle Lima (UNIVALI), Josiane da Silva Delvan (UNIVALI)
A obesidade é um problema de saúde pública em crescimento, pois cada vez mais pessoas apresentam problemas de
saúde relacionados ao sobrepeso, podendo muitas vezes ocasionar óbito. Fatores psicológicos e psicossociais estão
associados diretamente à obesidade, como a depressão, ansiedade e baixa autoestima, que acabam refletindo em
comportamentos alimentares compensatórios, disfuncionais e compulsivos. O presente trabalho refere-se as atividades
realizadas no estágio específico com ênfase em saúde e integralidade, realizado em um hospital particular no sul do país
e teve como público alvo os pacientes que realizaram gastroplastia (cirurgia bariátrica) e seus familiares. O objetivo
geral das intervenções era prestar assistência psicológica aos pacientes que realizaram a gastroplastia. Como objetivos
específicos buscou-se prestar acompanhamento pós-cirúrgico aos pacientes, realizar psicoeducação com os familiares
e elaborar material informativo dirigido aos familiares sobre a cirurgia bariátrica e os aspectos psicossociais envolvidos.
Metodologia: As intervenções psicológicas com pacientes bariátricos hospitalizados aconteceram uma vez por semana,
48 horas após a realização da cirurgia. Os atendimentos foram realizados no leito e era verificada a participação do
paciente no grupo preparatório pré-cirúrgico (GESCO), a qualidade do sono, os sentimentos imediatos após o
procedimento cirúrgico, as expectativas para o futuro, a adaptação à alimentação e rotina e a percepção do paciente
sobre necessidade de continuidade com tratamento psicoterapêutico. Para os familiares, a intervenção consistia em
esclarecimentos sobre a cirurgia bariátrica e a adaptação do paciente à nova condição. Essas orientações eram
reforçadas com a entrega de material impresso. Resultados: Foram atendidos em média sessenta pacientes e trinta
familiares receberam orientações através de esclarecimentos sobre a gastroplastia com apoio do material informativo.
Percebeu-se que os pacientes que participaram do grupo pré-operatório de informações e preparação para a cirurgia,
aparentam o estabelecimento das estratégias de enfrentamento e melhor expectativa de futuro em comparação aos
pacientes que não tiveram uma preparação pré-operatória adequada. Além disso, esse primeiro grupo de pacientes
demonstrou interesse e relatou entender a importância do acompanhamento psicológico após o período de
recuperação. Conclusões: Percebeu-se que a assistência psicológica aos pacientes que realizam a gastroplastia contribui
para a preparação e acompanhamento dessas pessoas, mas é também necessário o envolvimento da família para que
os resultados da cirurgia possam ser potencializados na adaptação do paciente à sua nova condição, destacando a
importância da continuidade do tratamento psicológico.
7893329 - FATORES EMOCIONAIS ASSOCIADOS À DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL.
André Felipe da Costa (UNIVALI), Gabrielle Fernandes Fronza (UNIVALI), Aline Fatima Pozzebon (UNIVALI),
Sueli Terezinha Bobato (AC Camargo Cancer Center), Ariane Rech dos Santos (UNIVALI)
Este estudo teve como objetivo foi descrever os fatores emocionais associados às doenças inflamatórias intestinais em
pacientes em seguimento clínico no Ambulatório Interdisciplinar de DII da Univali, tratando-se de uma experiência de
estágio básico realizado no período de agosto a novembro de 2018. Os estagiários participaram de 40 interconsultas
realizadas na perspectiva do cuidado integral, envolvendo profissionais e acadêmicos de Medicina, Nutrição e
Psicologia. Para acessar os fatores emocionais dos respectivos pacientes fez-se uso de um roteiro de entrevista
adaptado do "Inflammatory Bowel Disease Questionnaire" (PONTES et al, 2004), o Exame do Estado Mental (CORDIOLI
et al, 2012) e estratégias da Entrevista Motivacional (LASTE; SUSIN; OLIVEIRA, 2013). Os dados sociodemográficos
indicaram maior prevalência no sexo feminino (29), dispersão quanto à faixa etária, com leve predomínio para pacientes
em fase jovem e adulta, preferencialmente com ensino fundamental (15) e ensino médio (19). Evidencia-se frequência
similar entre a Doença de Crohn (20) e Retocolite Ulcerativa Idiopática (16), com tempo de diagnóstico variando entre
1 a mais de 10 anos. Quanto à fase da doença, 20 pacientes estavam em remissão e 16 em atividade da doença. Os
principais fatores emocionais evidenciados no decorrer das interconsultas foram dificuldades de sono, estresse,
ansiedade, irritabilidade, angústia e fadiga. Também foram evidenciadas outras condições emocionais associadas a
transtornos de personalidade, com humor deprimido, lapsos de memória, síndrome do pânico, falta de libido e
tentativas de suicídio em um a três pacientes durante as interconsultas. A dor apareceu recorrentemente (11) sendo
que este fator psicofisológico relaciona-se com estes fatores emocionais, assim como a condição clínica dos pacientes.
Também surgiram condições como a fadiga (6) e problemas de relacionamento familiar (7), influenciando nesses
processos. Os resultados foram discutidos junto à equipe, possibilitando um olhar integral ao paciente, com
procedimentos interdisciplinares. Em seguida, foram realizadas orientações psicoeducativas para manejo da ansiedade
e estresse, bem como orientações sobre higiene do sono, técnicas de relaxamento e convite à participação nas oficinas
de arteterapia

461

7925948 - VISITA DOMICILIAR: A PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO AO ENCONTRO DAS PESSOAS.
Camila Cristina Soares Juarez (USC), Thaís Juliana Medeiros (UFSCar), Joara Helena Alves Galli (USC)
O presente trabalho relata uma experiência de estágio realizado em uma instituição formada por uma equipe
multidisciplinar, presente em um município do interior do estado de São Paulo, que possui como finalidade a prestação
de serviços gratuitos e de forma permanente à população em situação de vulnerabilidade social, possibilitando-lhes
condições para emancipação e autonomia. Este estágio se enquadra na modalidade de visita domiciliar a qual intervêm
diretamente no contexto do indivíduo, proporcionando uma compreensão mais profunda do desenvolvimento cognitivo
e físico dos sujeitos. Sendo assim, é importante que o psicólogo esteja aberto a outras possibilidades de intervenções
que proporcionem uma ampla compreensão dos fenômenos, além de uma maior aproximação com a comunidade.
Objetivou-se no primeiro semestre, em 13 encontros com duração de 4 horas semanais, construir um plano de
intervenção, sendo realizada uma avaliação psicossocial a partir do levantamento de necessidades das famílias das quais
realizamos visitas domiciliares. Para o segundo semestre (12 encontros com 4 horas semanais), teve-se como objetivo
realizar intervenções a partir do levantamento de demandas ocorrido no semestre anterior. Como método utilizou-se
da escuta ativa e empática embasada em uma postura horizontal, na qual o profissional se posiciona em uma relação
de igualdade, instigando a reflexão através de uma linguagem adaptada à realidade do sujeito, considerando sua
subjetividade, a fim de torná-lo protagonista de seu processo de desenvolvimento. Foram selecionados, pela
supervisora de campo, quatro casos para intervenção. Inicialmente, ocorreu o levantamento de demandas a partir de
uma tabela produzida pelas estagiárias, na qual se abordou aspectos tais como principais necessidades, relações sociais,
objetivos de vida, cuidados com a saúde e expectativas frente ao estágio. A partir das demandas levantadas, realizaramse planejamentos individuais, os quais abarcaram elaboração de currículo, técnica de sentimentos, roda da vida,
elaboração de linha da vida e atividades relacionadas à autoestima. No que se refere aos resultados das intervenções
realizadas, pode-se citar a ampliação de possibilidades diante do contexto vivenciado, além de reflexões proporcionadas
pelos diálogos estabelecidos com os sujeitos. Em decorrência das dificuldades constatadas, como o tempo de
intervenção em cada caso e por não encontrar um espaço físico que possibilitasse o sigilo e o acolhimento necessário,
não se obteve maiores resultados. Considera-se que a prática do estágio em questão é fundamental para a formação
do estudante de Psicologia, visto que, proporciona uma visão ampla que não reduz o sujeito a sintomas e considera este
inserido na comunidade.
7948557 - CARACTERIZAÇÃO DE UM GRUPO DE CUIDADORES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL.
Kelly Vale Pinheiro (UFPA), Mariana Bezerra das Flores (UFPA), Yuri Leandro do Carmo de Souza (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
O cuidador, no contexto de acolhimento institucional, possui grande responsabilidade frente à trajetória do
desenvolvimento humano, posto que sua proximidade com o acolhido o torna uma referência. O concílio entre
profissionalismo e afetividade é imprescindível para este desenvolvimento, assim como a qualidade das relações
cuidador-criança não está isenta da influência dos aspectos socioeconômicos e familiares do profissional. O objetivo
deste estudo é caracterizar os aspectos sociodemográficos dos cuidadores de uma instituição de acolhimento para
pessoas com deficiência em Belém do Pará. Configura-se um estudo exploratório, descritivo, quantitativo, com os dados
coletados em maio de 2019 por meio de Inventário Biosociodemográfico com questões sobre composição familiar,
dados pessoais e características socioeconômicas adaptado pelos autores no software HashData. Os participantes foram
selecionados utilizando-se os critérios de horário de serviço, nível de assistência e retorno do formulário enviado
eletronicamente. Ao final participaram 23 cuidadores do total de 60, divididos entre técnicos de enfermagem e
educadores. Os resultados foram analisados e apresentados por frequências e percentuais. Os principais achados foram
que 65% eram técnicos de enfermagem; 74% do gênero feminino; 96% não eram cuidadores de pessoa com deficiência
fora da instituição; 70% possuíam PCD na família e dentre estes a deficiência mais citada foi a intelectual; 40% eram
solteiros, 35% casados, 10% em união estável e 15% divorciados; todos possuíam ensino médio completo e 70% sem
curso superior; 70% possuíam moradia própria e 96% informaram o tipo de construção em alvenaria; 52% possuíam
entre 5 até mais de 7 cômodos; o transporte coletivo era o mais utilizado; 83% possuíam renda pessoal mensal entre
mais de 1 a 2 salários mínimos e 48% possuíam renda familiar mensal total entre mais de 1 a 2 salários mínimos.
Verificou-se a prevalência do gênero feminino, como já apontam dados nacionais. A maioria apresentou formação de
nível médio, o que reflete o grau de qualificação exigida para a função e pode repercutir no nível de compreensão sobre
o “currículo oculto” envolto na atividade desempenhada com crianças com deficiência. A formação de técnico de
enfermagem chama a atenção para uma possível tendência ao maior suporte de saúde que, segundo a literatura, deve
envolver ainda aspectos psicoafetivos, cognitivos e sociais. Espera-se com este estudo contribuir na ampliação das
discussões sobre formação de profissionais envolvidos nos serviços de acolhimento, possibilitando a melhor
compreensão de sua dinâmica de trabalho bem como o conhecimento sobre o perfil deste profissional a nível nacional.
7983956 - PURPOSE IN LIFE AND POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT: AN INTERNATIONAL’S LITERATURE REVIEW.
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Juliano Porto de Cerqueira Leite (PUC-CAMPINAS), Bruna Caroline Pereira (PUC-CAMPINAS),
Gabriela Pagano Vieira (PUC-CAMPINAS), Letícia Lovato Dellazzana-Zanon (PUC-CAMPINAS),
Christian Winters (PUC-CAMPINAS)
Adolescence is a prone developmental period for the construction of purpose in life. It is known that adolescents which
have a clear purpose in life are happier and less inclined to get involved in risky behavior that are typical in adolescence.
Positive youth development is a term recently utilized to refer, broadly, to be the best one can be and to optimize the
development during adolescence and the beginning of adulthood. Purpose in life can be considered as an indicator of
prosperity for adolescents and many of them develop their potentialities parallel to the development of a positive
purpose in life. This research aims to describe and analyze the international studies about purpose in life and positive
youth development published between the years of 2007 and 2017. It was sought to identify the definitions of positive
youth development and of purpose in life used by the authors. The search was made in the Capes database, and it
trailed the following steps: (a) selection of the key-words, (b) definition of the inclusion and exclusion criteria, (c)
settlement of the articles that coordinate with the project’s theme; and (d) elaboration of a critic summary in the form
of an article and of a conclusion. By means of the chosen criteria, 17 articles were selected. Most of them present a
definition of purpose in life, made by the author or cited from other authors. The following terms were used in the
studies to refer to the concept of purpose in life: Meaning in Life, Sense of Purpose and Purpose. As for positive youth
development, only one article brought its’ definition. Lastly, the main topics adopted by the studies were scale validity
and the importance of religion and spirituality for the well-being of adolescents.
8257752 - AVALIAR AS DIFERENÇAS COMPORTAMENTAIS ENTRE COMPETIÇÃO E COOPERAÇÃO EM CRIANÇAS NOS
AMBIENTES INTERACIONAIS.
Vinícius De Carli (UFSC)
O desenvolvimento humano implica em processos de socialização, fato que é observável no comportamento infantil.
Nesse contexto, é possível identificar dois fenômenos distintos: a cooperação e a competição. O objetivo deste estudo
é avaliar diferenças comportamentais na competição e cooperação em crianças em ambientes interacionais. Foram
observadas doze crianças, de ambos os sexos, com idades variando de 7 a 12 anos, em uma instituição privada que
desenvolve projeto sociais que envolvem a recreação, jogos coletivos e atividades esportivas, em Florianópolis. Foi
utilizado o método de observação direta e de técnicas de registro continuo cursivo e de registro categorizado. Os
comportamentos observados foram classificados em dois tipos de cooperação - maior coordenação de esforços e interrelações atenciosas mais frequentes - e três tipos de competição (por julgamento comparativo, busca de objetivos
mutuamente exclusivos e aquele que envolvia a relação vencedor/perdedor. Foram observados 62 comportamentos,
nos quais 33 foram categorizados como competitivos e 29 cooperativos, assim como a distinção entre comportamentos
de cooperação e competição em ambientes distintos, tais como na sala de brinquedos, de artes marciais, no
pátio/campo, na mesa da cozinha. Foram observadas, proporcionalmente, maiores interações sociais e cooperação no
pátio/campo, e maior frequência comportamentos competitivos na sala de artes marciais, devido às peculiaridades da
brincadeira proporcionada (queimada). Atividades motoras amplas foram também predominantes quando se
comparadas com atividades motoras finas nas atividades envolvendo interações sociais. Foi registrado maior frequência
de comportamentos cooperativos e competitivos em atividades que envolvia motricidade amplas, totalizando 43
comportamentos, do que em atividades de motricidade fina, com 29 comportamentos. Concluiu-se que ter menos
brinquedos em relação a quantidade de crianças estimulou a interação entre elas, além disso, atividades motoras
amplas também foram mais interacionais. Finalmente considera-se a importância da estimulação das crianças para
promover interações sociais nas brincadeiras entre elas, assim como não necessariamente competição possa ser pior
ou melhor que a cooperação, pois os dois tipos de comportamentos são promovidos no ambiente relacional, embora
se diferem em valores nos contextos pré-determinados. Essa pesquisa, faz com que as escolas e instituições pensem
sobre seus ambientes e como isso afeta nas interações sociais entre as crianças, é de suma importância planejar como
será o ambiente onde ocorrerá as brincadeiras e a característica das mesmas, visto que diferentes ambientes e
brincadeiras podem estimular as crianças para certas interações sociais.
8483620 - PROJETO DE EXTENSÃO NOVA VIDA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA
QUÍMICA.
Valéria Sartori (UNIVALI), Josiane A. F. de Almeida Prado (UNIVALI)
Introdução: Atualmente, o uso abusivo de substâncias psicoativas é considerado uma questão de saúde pública. Esse
comportamento aumenta a vulnerabilidade psicossocial dos usuários, traz diversas consequências relacionadas à saúde
devido aos comportamentos de risco associados ao consumo, como exposição a infecções sexualmente transmissíveis
e violência, por exemplo. As comunidades terapêuticas trabalham com a perspectiva da abstinência total, e a ausência
do consumo da substância pode acarretar a síndrome de abstinência e outros sintomas psiquiátricos e físicos. As
Comunidades Terapêuticas caracterizam-se por ambientes estruturados onde indivíduos com transtornos por uso de
substâncias psicoativas residem, com o intuito de alcançar a reabilitação. O tempo de duração do tratamento na
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Comunidade Terapêutica Nova Vida localizada em Itajaí (SC) é de seis meses, e os acolhidos realizam atividades laborais,
terapêuticas e religiosas durante a semana. Objetivos: o trabalho da psicologia no Projeto Nova Vida tem como objetivos
promover mudanças nos comportamentos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, favorecer a reinserção social
dos acolhidos e auxiliar o fortalecimento do auto-suporte para minimizar o sofrimento psicológico durante o
tratamento. Método: o Projeto Nova Vida trabalha com a interdisciplinaridade entre psicologia, direito e farmácia. Uma
vez por semana são realizadas rodas de conversa e dinâmicas de grupos com os acolhidos. É utiliza como bases teóricas
e prática a Terapia Cognitivo Comportamental e a Gestalt-Terapia no trabalho em grupo com dependentes químicos.
Participam das atividades aproximadamente 30 acolhidos por semana, na modalidade de grupo aberto. Resultados:
como resultados obtidos pode-se citar a contribuição na reinserção social, familiar e laboral dos acolhidos pela
Comunidade Terapêutica Nova Vida. As dinâmicas de grupos e rodas de conversa possibilitam a ampliação de
conhecimentos em relação aos efeitos psicológicos e físicos do uso de substâncias psicoativas e espaço de acolhimento
no qual os internos podem expressar sua criatividade e sentimentos, fortalecer sua rede de apoio e intensificar o
tratamento oferecido pela comunidade terapêutica. Conclusão: a utilização da terapia em grupo no tratamento da
dependência química é de grande importância, essas práticas promovem o desenvolvimento de relacionamentos
interpessoais, apoio mútuo entre os participantes e a renovação da esperança a partir da identificação pessoal com a
história de vida do outro, através do compartilhamento dos sentimentos e comportamentos dos membros que
compõem o grupo, e funciona como complemento no tratamento da dependência química.
2685140 - INFLUÊNCIA DA AUTOESTIMA, AUTOEFICÁCIA E RELIGIOSIDADE NO COMPORTAMENTO SEXUAL EM
ADOLESCENTES.
André Teixeira Stephanou (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
A adolescência é caracterizada pelo desenvolvimento de maior autonomia dos pais, relações mais íntimas com outros
adolescentes e o início das experiências sexuais. Comportamentos de risco como relações sexuais desprotegidas
costumam iniciar nesse período, mas não ocorrem da mesma forma para todos os adolescentes. Fatores como a
religiosidade, a autoestima e a autoeficácia podem ser considerados protetivos para desempenho de comportamentos
sexuais de risco. O objetivo deste trabalho foi analisar a influência desses fatores no comportamento sexual de risco de
adolescentes de uma cidade de porte médio do interior do Rio Grande do Sul. Participaram do estudo 507 adolescentes
com idades entre 13 e 19 anos. Os dados foram coletados em 15 escolas públicas, sorteadas a partir de uma lista
oferecida pela secretaria de educação. O instrumento para coleta de dados foi o Questionário da Juventude Brasileira Versão Fase II. Para a presente análise, foram utilizadas a Escala de Religiosidade, a Escala de Autoestima e a Escala de
Autoeficácia Geral Percebida. Após exclusão de casos com questionários incompletos, restaram 323 participantes (58%
meninas). Dentre os 168 (52%) participantes com vida sexual ativa, 87 (51%) relataram sempre terem usado camisinha
no último ano. Foram realizadas regressões logísticas para avaliar a associação da religiosidade, autoestima e
autoeficácia com três comportamentos: início da vida sexual, uso de camisinha no último ano, e ter carregado camisinha
consigo no último mês. Para o comportamento de usar camisinha, a escala de respostas foi dicotomizada de forma que
a resposta “sempre” foi codificada como “sim” e as outras respostas foram codificadas como “não”. Maiores níveis de
religiosidade (B = -0,57, p < 0,01) e autoestima (B = -0,41, p = 0,03) estiveram significativamente associados à não
ocorrência da iniciação sexual, controlando para idade e sexo. O uso de camisinha no último ano não teve relação com
nenhuma das variáveis psicossociais, estando associado apenas à idade. De forma semelhante, apenas sexo esteve
associado ao comportamento de carregar camisinha, com homens sendo mais propensos a relatar essa atitude. Os
resultados sugerem que fatores como autoestima e autoeficácia geral estão pouco relacionados ao comportamento
sexual de risco dos adolescentes nessa amostra. Destaca-se a limitação do delineamento transversal, não sendo possível
inferir relações de causalidade a partir desses resultados. Sugere a execução de estudos que modelem a interação
dessas variáveis para refletir sua interação na determinação dos comportamentos de risco.
4746597- ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DE UMA MEDIDA PARA AVALIAR A MOTIVAÇÃO PARA TER UM FILHO.
Roberta Stefanini Machemer (UFRGS), Roberta Stefanini Machemer (UFRGS),
Monique Souza Schwochow (UFRGS), Giana Bitencourt Frizzo (UFRGS)
Os estudos sobre a maternidade destacam a importância da compreensão das motivações para se ter uma criança como
um indicador do apego entre mãe-bebê. No Brasil, as escalas adaptadas sobre este tema são escassas, diante disso, o
objetivo deste estudo foi realizar a adaptação da “Escala de Motivação para ter uma criança” para o português brasileiro.
A metodologia baseou-se em diretrizes sugeridas pela literatura. A adaptação transcultural foi realizada de acordo com
várias diretrizes, incluindo: (1) tradução; (2) traduções conjuntas; (3) avaliação especializada; (4) análises de coeficientes
de correlação; (5) um grupo focal (6) retrotradução. Diversos itens foram reformulados para alcançar a adaptação
transcultural. Algumas frases do instrumento precisaram de reformulação para não soarem extremamente formais ou
não convencionais em português. Essas mudanças significativas, relacionadas à cultura, mostraram que uma simples
tradução não é suficiente para a adaptação dos instrumentos. Os resultados destacaram a importância da adaptação
de instrumentos transculturais.
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4743334 - PIAGET E STEINER: PERSPECTIVAS SOBRE O DESENVOLVIMENTO MORAL
Elizabete Villibor Flory (FRS), Maria Florencia Guglielmo (FRS)
O cenário do mundo contemporâneo tem colocado o indivíduo em confronto cada vez mais frequente com dilemas
éticos e morais. Em uma sociedade onde essas questões têm sido respondidas geralmente a partir de um relativismo
moral, é importante refletir sobre como a criança desenvolve suas referências morais e éticas e sobre como os
educadores podem contribuir nesse processo. Este trabalho tem como objetivo estabelecer um diálogo entre dois
autores que se ocuparam do tema a partir de perspectivas distintas: Piaget, ao falar da construção da autonomia moral,
e Steiner, ao propor o individualismo ético. Suas respectivas obras tiveram impacto no campo da educação: o
construtivismo apoiado na obra Piagetiana e a Pedagogia Waldorf criada por Steiner. Para a realização deste trabalho,
foi feita uma revisão bibliográfica destes autores, com o intuito de explicitar a visão de cada autor sobre o tema.
Colocando as duas perspectivas em diálogo, foi possível reconhecer suas diferenças epistemológicas e, a partir daí,
encontrar pontos de aproximação e de afastamento que permitem refletir sobre as práticas educacionais
contemporâneas. Neste contexto, foram trabalhados os temas: sujeito epistêmico e sujeito psicológico;
internacionalismo e desenvolvimentismo; suas respectivas definições de moralidade; contribuições específicas de cada
autor. Observamos que Steiner propõe uma visão holística do ser humano, enfatizando a importância da criança, em
seus sete primeiros anos de vida, poder imitar um adulto capaz de atuar de forma ética. Dos sete aos quatorze anos,
Steiner chama a atenção para a necessidade de que a criança encontre nos educadores autoridades amadas. Essas
vivencias formarão a base sobre a qual o jovem elaborará seus próprios valores. Piaget estudou em profundidade a
construção da estrutura cognitiva e da autonomia moral, mostrando como o modo de conhecer o mundo e de atribuir
significado a ele e a si próprio vai se modificando ao longo do desenvolvimento da criança. Enfatiza a importância das
relações com figura de autoridade para o surgimento do sentimento de dever na primeira infância. Para a construção
da moralidade autônoma, Piaget ressalta a necessidade da criança vivenciar ao longo da infância (sobretudo após os
sete anos de idade) experiências de cooperação e de relação entre iguais, regidas pelo respeito mútuo e pela
reciprocidade de pontos de vista. Os diálogos entre esses diferentes autores têm um potencial extremamente
enriquecedor, tanto no campo das reflexões teóricas, quanto no campo das aplicações práticas.
8715459 - GRAVIDEZ TARDIA: O QUE PENSAM AS MULHERES
Priscilla Didiê de Almeida (UNIVALI), Luana Maria Vendramini Peteck (UNIVALI),
Josiane da Silva Delvan (UNIVALI)
A gravidez é considerada tardia a partir dos 35 anos de idade e de risco porque as chances de complicações aumentam
conforme o aumento da idade da mulher, colocando em risco a gestação. Este estudo teve como objetivo geral conhecer
os motivos da gravidez tardia para as mulheres e quais as implicações dessa decisão para a sua vida. Os objetivos
específicos buscaram identificar quais os motivos que essas mulheres definem para a gravidez tardia, descrever as
implicações dessa decisão para a vida delas e descrever as características sociodemográficas das participantes do
estudo. Este é um estudo de abordagem qualitativa e de caráter exploratório-descritivo. Participaram 12 mulheres que
tiveram a primeira gestação com idade igual ou superior a 35 anos. Foi utilizado o método snowball a fim de encontrar
e selecionar as participantes para a aplicação da entrevista semiestruturada. Os dados coletados foram interpretados
de acordo com a análise temática a qual possibilitou a definição de seis categorias de análise. O perfil sociodemográfico
das participantes manifesta a idade gestacional majoritariamente após os 35 anos (N=11). Quase todas (N=10) possuem
o 3º grau completo. A maioria das entrevistadas (N=10) é casada. Todas as participantes alegaram possuir estabilidade
financeira e profissional; somente duas utilizavam o serviço público de saúde enquanto as demais possuem plano de
saúde. Três entrevistadas tiveram abortos anteriores à gestação. No que se refere ao “momento da gravidez”, a maioria
das participantes declarou que adiou ter filhos para construir carreira profissional, buscar a estabilidade financeira,
vivenciar problemas de saúde ou buscar um companheiro. Na categoria “idade para a gravidez acontecer”, metade das
participantes estipulou a idade entre 35 e 40 anos, outras aguardaram a gravidez acontecer sem definir esse limite. Em
relação aos “aspectos positivos da gravidez após os 35 anos” estão maior estabilidade financeira e profissional e
estabilidade no relacionamento conjugal. No tocante aos “sentimentos sobre a gravidez nesta idade” as mulheres
vivenciaram alegria, medo e insegurança. O “apoio social” que a gestante recebeu foi predominantemente do seu
companheiro e dos familiares. Na categoria “implicações que vieram com a gravidez tardia” não foi identificado nenhum
aspecto que dificultasse a vivência da gravidez nesta idade. Conclui-se que é suma importância a atenção da Psicologia
para a gravidez tardia, pois a análise deste fenômeno reflete questões da contemporaneidade como a ascensão
profissional feminina e a crescente transformação do significado da maternidade, indicando a reformulação dos papéis
da mulher na sociedade.
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8898987 - PROMOÇÃO EM SAÚDE: EDUCAÇÃO SEXUAL NA ADOLESCÊNCIA.
Letícia Afonso Coutinho (UNIVALI), Natanael Jotar Santos (UNIVALI), Gustavo Pereira Oliveira d'Eça Neves (SC)
Introdução: Este relato tem como objetivo a descrição de uma atividade realizada no projeto Educa Vida, uma parceria
da Secretaria da Saúde com a Secretaria da Educação que atua com ações específicas em educação sexual. É realizado
no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) em Balneário Camboriú/SC, que oferece diversos serviços em saúde
com foco em intervenções com população em situação de vulnerabilidade para o vírus do HIV e outras Infecções
sexualmente transmissíveis (IST) por meio de práticas interdisciplinares. Objetivos: Propiciar momento de reflexão
sobre questões da sexualidade; discutir sobre responsabilidades e autocuidado com o corpo; trocar informações acerca
de métodos preventivos, gravidez não planejada e ISTs. Método: Com a presença de quinze adolescentes de um centro
educacional em Balneário Camboriú/SC, foi realizado a dinâmica “Vamos ficar” (FURLANI, 1996) com adaptações, que
consiste em problematizar frases previamente escolhidas relativas a sexualidade. O grupo foi disposto em formato de
roda e os moderadores mantinham um painel composto por seis cartões com frases relacionadas ao tema, posicionado
entre ambos. Com a utilização de um dado, de forma espontânea um integrante do grupo que se disponibilizava a jogalo e iniciava o debate expondo suas ideias acerca da frase sorteada, em seguida, os outros participantes do grupo
apresentavam suas opiniões. Em duas perguntas, devido à diversidade de opiniões, os adolescentes foram convidados
a fazer um grupo, em que de um lado permaneciam as pessoas a favor ou “concordantes” acerca do tema sorteado, e
do outro lado permaneciam as pessoas contra ou “discordantes” do mesmo, nessas ocasiões as opiniões diferentes,
mesmo que originárias da mesma equipe, eram consideradas. Resultados: Os adolescentes expressaram diversas
opiniões decorrentes da realidade vivida, foi elaborado novos conteúdos acerca dos temas dos quais não haviam sido
discutidos anteriormente, bem como, novos aprendizados. Esta atividade propiciou o diálogo reflexivo e critico acerca
da sexualidade, de forma a viabilizar trocas de conhecimentos. Discussões e Conclusões: Infere-se que, visto a
participação dos adolescentes, foi estabelecido importantes questões sobre a forma como a sexualidade se manifesta
no ambiente escolar e na sociedade. Portanto, acredita-se que a ação possibilitou transformações pessoais para o
autocuidado quanto ao exercício da sexualidade, e o comprometimento com o próprio desenvolvimento saudável.
8912823 - COMPORTAMENTOS DESAFIADORES DE CRIANÇAS E PRÁTICAS EDUCATIVAS MATERNAS NO CONTEXTO
DO PROGRAMA ACT - PARA EDUCAR CRIANÇAS EM AMBIENTES SEGUROS.
Elisa Leithold (USP), Maria Beatriz Martins Linhares (FMRP USP), Elisa Rachel Pisani Altafim (USP)
O Programa ACT - Para Educar Crianças em Ambientes Seguros visa fortalecer práticas educativas parentais positivas,
sendo uma ferramenta importante para prevenir violência e maus-tratos na infância. Parte da aprendizagem nos
programas de práticas parentais ocorre por meio das tarefas de casa, em que as mães são incentivadas a lembrar os
conteúdos e estratégias ensinadas para colocarem em prática. O estudo teve por objetivo analisar os conteúdos verbais
maternos nas tarefas de casa sobre suas práticas educativas parentais relacionadas aos comportamentos desafiadores
das crianças, no contexto da intervenção do Programa ACT. A amostra incluiu 133 mães de crianças entre um e oito
anos de idade, de diversos níveis socioeconômicos. Na análise dos conteúdos verbais foram utilizadas as tarefas de casa
do programa respondidas pelas mães na primeira (n = 77), terceira (n = 98) e sexta sessão (n = 76). Ressalta-se que a
amostra foi composta por participantes que responderam uma, duas ou todas as três tarefas de casa. As respostas
foram transcritas e foi realizada a análise do conteúdo temático por meio de um sistema de categorias de análise
quantitativo-interpretativo. Os dados foram quantificados em termos de frequência e porcentagem ou prevalência. Na
primeira tarefa o comportamento desafiador das crianças mais relatado pelas mães foi o de “fazer birra” em duas das
questões, (f = 16; 21% e f = 28; 36%). Já nas tarefas três e seis foi o de “desobedecer a uma regra/instrução” (f = 27; 27%
e f = 24; 32%, respectivamente). Na primeira tarefa, ao questionar as mães referente às práticas negativas utilizadas,
verificou-se que a mais prevalente foi a “desregulação emocional/ comportamental” (f = 38; 46%), seguida por abuso
físico (f = 28; 34%) e abuso psicológico (f = 12; 15%). A prática parental positiva mais prevalente foi a “disciplina positiva”
nas tarefas um (f = 45; 48%), três (f = 66; 66%) e seis (f = 50; 56%). As subcategorias mais relatadas na disciplina positiva
foram: compreender a situação, distrair a criança, estabelecer limites e estabelecer uma consequência para o
comportamento inadequado. Conclui-se que, os comportamentos desafiadores das crianças mais relatados pelas mães
foram birra e desobedecer a uma regra/instrução. Além disso, nas tarefas de casa as mães relataram utilizar práticas
positivas, principalmente a disciplina positiva, que é abordada na intervenção. Dessa forma, verifica-se que as mães
compreenderam e relataram o uso em seu cotidiano dos conhecimentos e habilidades ensinados no Programa ACT.
8929947 - A INTERDISCIPLINARIDADE NA ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
NEONATAL.
Jennyfer Zimmermann (Locus Psicodrama), Josiane da Silva Delvan (UNIVALI)
Este resumo visa apresentar as atividades desenvolvidas durante do estágio específico da graduação em Psicologia
realizado em um hospital público na cidade de Itajaí-SC. O objetivo fora de acolher e atender de maneira interdisciplinar
as gestantes de alto risco, as mães e os pais dos bebês hospitalizados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, e
demais familiares que necessitavam da assistência enfatizando a promoção em saúde mental como eixo das
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intervenções pertinentes a este contexto de intervenção profissional. A contribuição da Psicologia nesta perspectiva,
considera os princípios do SUS tais como a universalidade, a equidade e a integralidade. As atividades do estágio em
Psicologia aconteciam em dois dias da semana na UTI neonatal e nos leitos das gestantes de alto risco. Os atendimentos
realizados aos familiares consideraram que as pacientes e seus familiares apresentavam temores, medos, receios,
dúvidas, inseguranças, ansiedade e fantasias relacionadas e decorrentes do processo de hospitalização. As intervenções
do estágio em Psicologia consideraram a delimitação de espaço e papéis dos familiares, amparando os pais, avós e
irmãos a se adaptarem a esta nova rotina, com o objetivo de alcançar uma funcionalidade familiar. Para isto, foi utilizada
a escuta qualificada, atendimentos de psicoterapia breve individual e em grupo às puérperas, realização de orientações
e esclarecimentos aos pacientes e equipe de saúde. Ao final dos grupos as puérperas realizaram feedbacks positivos,
esclarecendo o quanto o apoio da equipe fez diferença neste processo de hospitalização, os familiares atendidos
também só deram resultados positivos acerca do trabalho realizado neste estágio. Sendo assim, os resultados
identificados reafirmam a importância do trabalho em equipe na UTI neonatal buscando a interdisciplinaridade na
assistência em saúde de forma ética e respeitando as singularidades dos pacientes e de seus familiares. Este tipo de
trabalho apresenta-se como desafio ao profissional de Psicologia, pois a ausência de uma sala exclusiva para realizar os
atendimentos demonstra que o suporte psicológico deve ser o foco das intervenções e pode ser realizado no espaço
hospitalar e acessível aos pacientes internados e seus familiares.
8993610 - A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA CLÍNICA COM CRIANÇAS: OBSERVAÇÕES SOBRE UM CASO INFANTIL.
Marina Correa Balbo Monnerat (PUC-RIO)
O brincar é objeto de estudo, para a psicologia, há muito tempo, tendo sua relevância, principalmente, no que se refere
ao período da infância. É através da brincadeira que a criança é capaz de explorar sua imaginação por meio do “faz-deconta”, assumindo diferentes papéis e posições que, entre outros aspectos, a permite lidar com as vicissitudes da vida.
Na clínica com crianças é fundamental conduzir o paciente a um estado em que ele possa brincar, pois é através do
lúdico, bem como através de uma relação de confiança entre criança e terapeuta, que o trabalho analítico se torna
possível. Com base na teoria psicanalítica winnicottiana, pretendeu-se analisar de quais maneiras o brincar se apresenta
no atendimento clínico e como isso pode repercutir no desenvolvimento emocional da criança. Em termos
metodológicos, foi realizado um estudo de caso a partir de observações referentes a atendimentos clínicos realizados
semanalmente ao longo de onze meses no Setor de Psicologia de uma instituição de reabilitação. A paciente em
questão, uma menina de 6 anos, nasceu com extrofia cloacal, uma malformação sinalizada ainda durante a gravidez.
Acreditava-se que ela nasceria morta ou teria poucos anos de vida. Contrariando as expectativas, a paciente enfrenta,
desde o seu nascimento, inúmeras dificuldades decorrentes de suas complicações físicas, o que aparece na clínica
enquanto sofrimento psíquico. Ao longo desse tempo, foi possível observar que o setting se configurou como um lugar
fundamental para que as angústias da paciente pudessem ser exteriorizadas através das brincadeiras e simbolizações
por elas representadas. Dessa forma, esse estudo tem sua relevância ao ratificar a importância de proporcionar um
espaço para o brincar dentro do setting terapêutico, acreditando ser esta uma direção saudável e eficaz para o
tratamento analítico.
9296948 - SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Juliana Cristine de Araújo Soares (UFPA), Juliana Oliveira dos Santos (UFPA), Michele de Nazaré Palmeira
Moura (UFPA), Aline Baía dos Santos (UFPA), Pâmella Suyly Gomes Lopes (UFPA)
A inserção no ensino superior e o acesso a essa complexa forma de organização social coloca o estudante diante de
demandas que exigem recursos subjetivos, cognitivos e emocionais para o manuseio destas no ambiente acadêmico.
Esse momento tende a representar variados conflitos para a saúde mental do estudante podendo interferir no
desenvolvimento das suas atividades acadêmicas. Nesse sentido, o presente trabalho objetivou identificar e analisar a
produção científica nacional sobre as variáveis que influenciam na saúde mental dos estudantes universitários. Para
tanto, realizou-se uma revisão integrativa da literatura nos periódicos Scielo e Pepsic onde foi empreendido o
levantamento dos descritores Psicologia, Saúde Mental e Universitários, combinados entre si, verificando as pesquisas
produzidas na área no período de 2008 a 2018. Encontrou-se 36 publicações relacionados à temática do estudo, e após
a aplicação dos critérios, 10 foram selecionadas para análise. Os resultados indicaram que dentre as variáveis que
influenciam na saúde mental dos universitários destacam-se: estressores ambientais, interações sociais aversivas,
natureza da atividade prevista no curso, tempo de curso, déficit de habilidades sociais, diferença entre o ensino médio
e superior, má administração do tempo, sentimento de descrença em relação a si mesmo e ao curso, sentimento de
exaustão emocional, o pouco contato com a família – no caso de discentes que moram longe de seus familiares.
Percebe-se que a saúde mental dos estudantes universitários sofre influência de contextos diversos, apontando a
necessidade de se ampliar discussões na temática dentro da universidade e em contextos como o familiar e o
comunitário. Destaca-se a relevância do investimento de políticas públicas e programas multidisciplinares de prevenção
e intervenção com esse grupo de modo a favorecer a qualidade da sua saúde mental. Ainda, reforça-se a importância
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da prática do profissional da psicologia para atuar e contribuir com ações que venham a ter um impacto positivo no
desenvolvimento e na saúde emocional dos estudantes universitários.
9316175 - ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O PROCESSO DE SE DESENVOLVER E REINVENTAR.
Gabriella Neves Goes (USC), Thaís Juliana Medeiros (UFSCar)
A Psicologia do Desenvolvimento objetiva em um primeiro momento inserir-se no contexto e levantar as necessidades
do grupo de acordo com o ciclo vital em que se encontram, posteriormente um plano e prática de intervenção nas
demandas observadas, visando um melhor desenvolvimento humano e qualidade de vida. Em vista deste contexto,
realizou-se um estágio em um Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos afastados do convívio
familiar por meio da medida protetiva aplicada por autoridade judicial, em função de abandono ou cujas famílias ou
responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, até que
seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade o encaminhamento para a
família substituta. Buscando garantir a melhor qualidade de vida das crianças, assim como a construção de um ambiente
mais feliz e saudável, objetivou-se nos primeiros encontros construir vínculo com as crianças e trabalhadores do local;
observar e levantar as necessidades para intervir, juntamente as crianças e os demais participantes da instituição. Como
método, foi realizada primeiramente a escuta ativa de forma empática com as técnicas da instituição, expondo suas
reflexões e necessidades de intervenção observadas por elas. Com as 11 crianças, de 8 meses a 17 anos, utilizou-se o
lúdico para facilitar com que expressassem conteúdos ainda não possíveis de serem verbalizados e quando necessário
diante do desenvolvimento em que se encontram também utilizou-se da escuta ativa com as mesmas. Conforme o
objetivo do encontro e a demanda, dividiam-se os grupos de acordo com a faixa etária ou parentesco, ao tratar de
assuntos específicos familiares. Sendo temáticas como preconceito racial, afastamento paterno ou rompimento do
vínculo entre irmãos, fortalecimento de grupo, inserção a um novo contexto familiar, desenvolvimento de habilidades
sociais para expressar os sentimentos e ressignificação do conceito familiar. Observou-se alguns resultados e discussões
como a compreensão e o início da aceitação a respeito de quem são; uma nova construção do conceito familiar; um
fortalecimento no vínculo como grupo; assim como foi propiciado um espaço seguro para serem ouvidos, acolhidos, e
expressarem a dor em relação ao sentimento de abandono, constantemente trazido por eles. Conclui-se que a prática
do estágio foi importante para a formação acadêmica do estudante, compreende que é necessária uma visão crítica a
respeito da construção social, uma mediação para que haja um desenvolvimento com autonomia, qualidade de vida e
sendo protagonistas de suas histórias.
9411933 - LANÇANDO OLHARES SOBRE A PSICOLOGIA, A INFÂNCIA E A SAÚDE MENTAL.
Shirlei Maria dos Anjos (UNIFESP)
A Psicologia é um campo de conhecimento de grande influência nos estudos e nas práticas sobre a infância e a saúde
mental, e que atua produzindo e (re)produzindo concepções a respeito do que é a infância e dos cuidados endereçados
às crianças em sofrimento psíquico. A partir desta perspectiva, buscamos lançar neste estudo, através de uma revisão
de literatura, um olhar sobre a intersecção destes três campos: a Psicologia, a Infância e a Saúde Mental, a partir de
dois pontos principais: (I) a discussão sobre o histórico da Psicologia na atenção à saúde mental infantil no Brasil, e (II)
as implicações subjetivas que o fenômeno da normatização e as suas vinculações com os processos diagnósticos têm
trazido para a infância. Os resultados revelam que a Psicologia se firmou enquanto ciência tendo como base a
perspectiva de normatização da infância, que visava a promoção dos princípios higienistas vigentes entre os séculos XIX
e XX, e que tais atuações possuem ressonâncias até os dias atuais. Além disso, são discutidos os mecanismos de
subjetivação implicados nos processos de cuidado do sofrimento psíquico infantil, que muitas vezes, através de uma
visão biologicista de tais fenômenos, corrobora em olhares que anulam a subjetividade das crianças. O estudo traz como
conclusão a importância da configuração de uma visão crítica acerca das concepções de infância que lidamos e criamos
em nossas atuações profissionais na Psicologia e em como tais concepções delineiam práticas de cuidado destinadas às
crianças em sofrimento psíquico, já que percebe-se que as crianças têm sido submetidas a processos científicos cada
vez mais sofisticados, que buscam interferir em seus processos de subjetivação e adaptá-las para que elas “caibam”
dentro das concepções sociais vigentes sobre o que vem a ser a infância. Desta forma, sugere-se a necessidade de
engendramento de “novos sentimentos de infância” que permitam que a subjetividade infantil seja entendida por novos
prismas que não se restrinjam à perspectiva de patologização e normatização de seus comportamentos.
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9452150 - PREPARAÇÃO PSICOLÓGICA PARA A CONSULTA PEDIÁTRICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Halana Roberta Galdino de Souza (UNIVALI), Aline Oliveira Borges de Medeiros (UNIVALI),
Andréa de Souza Arruda (UNIVALI), Carla Cecília Rocha (UNIVALI),
Kedma Muchiuti Pereira (UNIVALI), Josiane da Silva Delvan (UNIVALI)
A realização do preparo psicológico para a consulta pediátrica se faz contributivo para o enfrentamento das crianças
frente aos procedimentos médicos, bem como, auxilia na diminuição da ansiedade deste público. A utilização de
brinquedos específicos, desenhos e materiais lúdicos, podem servir como caminho de comunicação entre a criança e o
profissional de Psicologia, como recurso facilitador para a compreensão da criança a respeito da consulta pediátrica.
Este trabalho se refere a um relato de experiência realizado no Estágio Básico da graduação em Psicologia, e descreve
as intervenções que tiveram como objetivo realizar o preparo psicológico das crianças para a consulta em Pediatria, de
modo que estas possibilitassem a atuação do profissional médico. As intervenções aconteceram no ambulatório de
Pediatria em uma Unidade de Saúde da Família e Comunitária no período matutino uma vez por semana. As atividades
foram realizadas em sala de espera pelas estagiárias. A população atendida incluiu bebês e crianças de até 12 anos de
idade acompanhadas dos seus familiares. As intervenções utilizaram recursos lúdicos como brinquedos específicos e
desenhos para simular e orientar as crianças para os procedimentos da consulta pediátrica. Os
familiares/acompanhantes foram orientados pelas estagiárias a estarem atentos quanto aos aspectos mais importantes
do desenvolvimento infantil dos seus filhos. As intervenções atenderam 42 crianças, sendo 21 meninas e 21 meninos,
tendo como média de idade da população atendida 5,8 anos. As atividades mais frequentes foram a simulação com uso
de brinquedos dos procedimentos que acontecem na consulta pediátrica, aplicação dos desenhos e orientação aos
pais/cuidadores. Percebeu-se que a consulta pediátrica não se constituiu como fator de ansiedade para as crianças
atendidas. Houve adesão das crianças e seus acompanhantes para as atividades na sala de espera. Destaca-se a
importância da intervenção da Psicologia com foco na preparação da criança para o atendimento pediátrico, no sentido
de aumentar o conhecimento desta e da família quanto aos procedimentos médicos realizados na consulta, pois esta
forma de intervenção contribui para o enfrentamento favorável pela criança à situação que será vivenciada.
9489754 - POLICIAIS MILITARES E SAÚDE MENTAL: QUAIS OS SENTIMENTOS POR TRÁS DE UMA FARDA?
Caroline Buschirolli Beilfuss (UNIVALI), Laércio Antonio Braggio (UNIVALI)
Introdução: Policiais Militares estão diariamente expostos a situações estressantes e árduas, colocando-os de frente
com diversos contextos, podendo acarretar em uma frequência de suicídios e transtornos. Abordaremos aspectos
acerca dos acontecimentos da profissão e seus possíveis danos referentes à saúde mental, bem como compreender os
sentimentos vivenciados e identificar os meios que utilizam para promover uma melhor saúde mental. Objetivos: A
pesquisa buscou conhecer os possíveis sentimentos vivenciados durante a rotina de trabalho que, na percepção dos
policiais, podem interferir na sua qualidade de vida e identificar as estratégias de enfrentamento diante das demandas.
Metodologia: A metodologia utilizada foi pesquisa qualitativa, onde através de uma entrevista semiestruturada com a
pretensão de abordar seis soldados ainda atuantes, coletar os dados necessários. Como procedimento final, a análise
de conteúdo nos norteará para a articulação da teoria e compreensão dos fenômenos apresentados. Resultados: A
pesquisa resultou na percepção de que os sentimentos vivenciados entre os seis sujeitos, são variados. As estratégias
de enfrentamento também se distinguem, ambos variando de acordo com suas experiências de vida, valores e moral,
sendo perceptível que a idade e tempo de trabalho na corporação contribuem para que haja pensamentos e atitudes
distintas. Conclusão: Embora não apresentem transtornos e ou sintomas desencadeados pelo trabalho, para alguns, os
sentimentos vivenciados podem interferir na qualidade de vida. Os soldados consideram importante o
acompanhamento psicológico, porém demonstram receio em ser atendido pelo Psicólogo Policial da corporação, e
apresentam dificuldade em falar sobre seus sentimentos. Referem que sabem lidar com as demandas da profissão, onde
já obtinham estratégias de enfrentamento, evidenciando boa saúde mental. Pudemos concluir que o trabalho do Militar
é uma das maiores profissões geradoras de estresse, podendo causar prejuízos profissionais, mas também pessoais, e
familiares, se não bem trabalhadas.
9937714 - CONSIDERAÇÕES ACERCA DA TRANSIÇÃO DO ADOLESCENTE PARA O ADULTO JOVEM.
Adriane Bonatti (URI), Taina Kurtz (URI), Edinara Michelon Bisognin (URI)
O presente trabalho é resultado do Estágio Básico de Observação, disciplina curricular do curso de Psicologia da
Universidade Regional Integrada, campus de Frederico Westphalen, o qual tem como objetivo observar o
comportamento humano, integrando as disciplinas até então estudadas, possibilitando, assim, um espaço para o
exercício de habilidades e competências específicas desta atividade. Sendo assim, neste estágio, nos propusemos
observar um grupo de jovens que se encontram no período de transição entre a adolescência e a idade adulta. Para
tanto, a prática foi realizada em uma Escola Estadual de Educação Básica, no período da noite, localizada no noroeste
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do estado do Rio Grande do Sul, com tempo de observação de aproximadamente 18 horas. A escolha deste local está
na compreensão de que o ambiente possibilita a visualização do crescimento tanto cognitivo quanto físico dos alunos.
A observação foi do tipo não participante, já que fomos expectadoras dos eventos observados. Desta forma, foram
observados 21 alunos, do 3º ano do Ensino Médio, na faixa etária de 18 a 21 anos, período de gradual transição entre o
meio familiar e o mundo adulto. Por meio das ações e discursos, os observados apresentaram as quatro comunidades
descritas na literatura usada, pelos quais os adolescentes transitam, sendo elas: a família, o mundo adulto,
comportamentos adolescentes e o isolamento. Além disso, também foi possível observar sentimentos de desejo de
adquirir maior autonomia e identidade própria, bem como solidão referente às mudanças físicas e pulsões. Somandose a isso, considerando o referencial teórico utilizado, qualificamos a adultez emergente como um período de
exploração de identidade, em que os jovens buscam vivenciar uma diversidade de experiências, repletas de intensidade
e curiosidade, antes de assumir os compromissos da vida adulta. Também foi possível observar que esse período é
caracterizado por uma gradual conquista de autonomia e uma diminuição do monitoramento paterno, que permite ao
jovem o acesso a novas experimentações de si mesmo. Observamos, ainda que os jovens em questão possuem tanto
comportamentos de adolescentes quanto de adultos, sendo caracterizados, portanto, como adultos emergentes, os
quais ora agem e se parecem mais com adultos, ora parecem adolescentes. Desta forma, podemos classificar os jovens
que observamos como adultos emergentes, termo que se refere ao período posterior à adolescência, quando os jovens
estão se preparando para entrar na vida adulta apresentando, simultaneamente, características de adolescentes e de
adultos. Finalizamos reconhecendo que essa prática propiciou aprendizado no que tange ao comportamento humano.
9943161 - A IMPORTÂNCIA DA ANAMNESE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM OLHAR PSICOPEDAGÓGICO.
Livianne Karla Martins de Moraes (UFPB), Joice Coutinho de Oliveira (UFPB)
A Anamnese é um procedimento fundamental para estabelecer uma intervenção precisa e instituir as condutas mais
adequadas às condições clínicas do paciente por meio de um questionário, devendo incluir um registro da história
pessoal, familiar e, além disso, problemas clínicos pertinentes ou incapacidades físicas que devem ser anotadas e
podendo, através das informações coletadas, chegar a uma hipótese de diagnóstico. Pensando nisso, foi realizada uma
Anamnese com uma criança da cidade de Santa Rita do estado da Paraíba, baseada no roteiro proposto por Simaia
Sampaio, mediante bases literárias psicopedagógicas, com o objetivo de se construir uma boa avaliação frente às
demandas da paciente. Durante o processo, verificou-se que a criança enfrentava dificuldades específicas na
aprendizagem devido a forma que estava lidando com a perda de um parente próximo. Por fim, além de intervenções
lúdicas realizadas, sugeriu-se o seu encaminhamento a um psicólogo para auxiliá-la a enfrentar esses obstáculos de luto
e garantir o seu melhor desempenho educacional.
9969616 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM USUÁRIOS DE CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DO IDOSO.
Ellen Carolina de Paula Faria (UMC), Janaina Chnaider (PUC-CAMPINAS), Andressa Gabrielle Frutuoso (SALZGEBER),
Betina Matilde da Silva (UMC), Mayara Ferreira Arnaldo (Faculdade São Vicente)
O envelhecimento é uma fase que envolve alterações biopsicossociais. O idoso passa por adaptação às mudanças e
perdas próprias do envelhecimento, o que favorece ao afastamento do convívio social. Aliada a essa condição, não
raramente, a pessoa mais velha é deixada de lado pela sociedade devido compreensão estigmatizada do idoso como
estorvo. É sabido que a participação social afeta significativamente a qualidade de vida, que diz respeito à percepção e
satisfação que o indivíduo tem sobre diversos aspectos de sua vida. Diante dessa realidade objetivou-se avaliar a
Qualidade de Vida no que se refere a Participação Social e a Qualidade de Vida total de usuários de um Centro de
Convivência do Idoso na Região do Vale do Paraíba. Trata-se de uma pesquisa descritiva e transversal realizada mediante
assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido. Participaram deste estudo 30 idosos, sendo 23 mulheres com
idade entre 61 e 84 anos e, sete homens entre 67 e 80 anos. Como instrumento foi utilizado o Whoqol-Old..A análise
dos resultados do Whoqol-Old pode ser feita considerando suas facetas independentemente, assim como pode ser
avaliada a Qualidade de vida a partir de um escore geral. Para atingir os objetivos propostos foram analisados os
resultados da faceta Participação Social e o escore geral de Qualidade de Vida dos participantes. Considerando a
pontuação média que varia entre 1 e 5, e que quanto maior sua pontuação maior a qualidade de vida do indivíduo,
notou-se que 63,3% dos participantes apresentaram pontuação correspondente de 4 a 4,9 no que se refere a faceta
Participação Social. Já no que se refere ao resultado de Qualidade de Vida Total a maior parte dos idosos obtiveram
pontuação entre 3 e 3,9, o que pode ser considerado um resultado médio. Pode-se supor com estes resultados que,
como os idosos frequentam diversas atividades no Centro de Convivência, a percepção deles de Qualidade de Vida de
Participação Social torna-se maior do que em outras facetas da qualidade de vida. Desta forma, a participação e apoio
social favorecem a manutenção da saúde e do bem-estar, pois permite que o idoso compartilhe experiências e enfrente
as mudanças próprias desta fase. Conclui-se que os Centros de Convivência favorecem o convívio social,
estabelecimento e fortalecimento de vínculos, portanto, podem ser considerados importantes dispositivos para
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estabelecimento e manutenção de vínculos, contribuindo na Participação Social e na promoção qualidade de vida dos
idosos, cabendo maiores investimentos e pesquisas acerca da temática.
9978852 - O DESENVOLVIMENTO PSICOSSOCIAL DA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Flávia Ferraz Baldo (USC), Isabella de Oliveira Pascoal (USC), Thaís Juliana Medeiros (UFSCar)
O estágio de Processos Sociais e Comunitários possibilitou o conhecimento global da Psicologia Social associada às
teorias do Desenvolvimento Humano a partir da inserção das estagiárias em um Centro de Convivência que atende
aproximadamente 50 crianças e jovens de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social com idade entre 13 a
17 anos, em uma cidade do interior do estado de São Paulo, durante 15 encontros, com duração de 3 horas cada um. O
propósito da instituição é promover o desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens na busca de sua autonomia
e emancipação pessoal/social. Neste local é oferecido atendimento pedagógico, esportivo e cultural objetivando
complementar as ações de proteção e fortalecimento dos vínculos familiares e sociais. Como método, realizou-se a
observação participante para analisar o contexto e as atividades que as crianças/adolescentes realizam, objetivando a
criação de vínculos, para tornar-se parte do mesmo e levantar as demandas do que se faz necessário trabalhar com os
indivíduos daquele contexto. Algumas demandas foram trabalhadas: relacionamentos, autocuidado, sexualidade,
relação privado-público e configurações familiares. Intervenções foram realizadas com os integrantes a partir de jogos,
brincadeiras, dramatizações, rodas de conversa, desenhos, músicas, filmes e danças. Foi possível compreender a
importância da criação de vínculos para ocorrer intervenções, conhecendo a realidade concreta e descobrindo os
desafios de concretizar o conhecimento teórico aplicado na prática. A partir do contato com a realidade, foi possível
investigar, planejar e criar estratégias de enfrentamento às demandas, na intenção de descobrir através da práxis como
funciona a prática da Psicologia Social respaldada pelos conceitos do Desenvolvimento Humano. Constatou-se que a
interação social está diretamente relacionada com o desenvolvimento humano e pode ser atribuída a diferentes
abordagens teóricas. Os efeitos dos grupos sociais no comportamento humano vêm da identificação de características
comuns encontradas nos indivíduos do grupo que estavam associadas à diferentes contextos individuais, mas que
compartilhavam dificuldades específicas de cada um, fazendo com que se unissem em função destas. As relações
interpessoais cotidianas do grupo têm efeito cumulativo na caracterização dos indivíduos, visto que os efeitos da classe
social e o ambiente de origem acabam influenciando no comportamento e desenvolvimento psicológico. Um aspecto
negativo observado pelas estagiárias foi a falta de habilidade em lidar com o grupo por parte dos educadores, bem
como conhecimento escasso sobre o desenvolvimento humano, o que fez com que emitissem comportamentos que
reforçavam a diferença entre alunos, preconceitos, estereótipos sociais e agressividade.
7741715 - ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO LUTO NA FAMÍLIA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.
Amanda Tamanini de Araujo (FURB), Lauren Beltrão Gomes (FURB)
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de investigar e analisar a produção acadêmica sobre
estratégias de enfrentamento do luto diante da perda de um familiar, realizada em abril de 2019. Foram utilizadas as
combinações de descritores “luto e enfrentamento” e “luto e estratégias” a partir da busca nas bases de dados SciELO
e PePSIC, no período compreendido entre 2009 e 2019. Foram selecionados artigos científicos indexados com texto
completo disponível na língua portuguesa. Após o refinamento e excluídos os duplicados, chegou-se ao montante de
31 artigos. Após a análise dos resumos, 19 artigos foram eleitos para leitura na íntegra. Desses artigos, 17 relataram
estratégias de enfrentamento do luto por parte de familiares, sendo sete encontrados na SciELO e 10 na PePSIC. De
acordo com os resultados quantitativos, 2014 foi o ano com maior número de publicações (4), sendo que 64,7% dos
artigos foram publicados nos últimos cinco anos. Dos 14 artigos que especificam o grau de parentesco do enlutado, 11
relataram a experiência a partir da perspectiva materna, sendo que oito estudos relataram exclusivamente a experiência
da mãe. Em apenas um artigo o foco foi a investigação do enlutamento da criança diante da morte de um dos pais.
Quanto à análise qualitativa, os resultados possibilitaram a identificação de quatro eixos temáticos: intervenções
psicológicas que auxiliam no enfrentamento do luto; profissionais da saúde e o suporte à família enlutada; estratégias
de enfrentamento após a morte; e preparação para a morte. Foi observado que o suporte social/apoio familiar, a
religião/espiritualidade e intervenções psicológicas são as estratégias de enfrentamento mais destacadas na literatura
consultada. O apoio de equipes de saúde e as estratégias que preparam para a morte, como o luto antecipatório,
também contribuem para o enfrentamento da perda. Sugere-se estudos que investiguem o enfrentamento do luto na
infância e que analisem as estratégias de elaboração da perda a partir das experiências paternas, fraternas e da família
extensa. É imprescindível a instrumentalização de equipes multiprofissionais de saúde para o enfrentamento das
situações de morte e luto a fim de que possam oferecer suporte à família enlutada.
6644325 - PACIENTES EM CUIDADOS PALIATIVOS E REDES SOCIAIS SIGNIFICATIVAS NO CONTEXTO DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA.
Cristine Gabrielle da Costa dos Reis (UFSC), Erica Verônica Kreutz Pfeifer (UFSC), Scheila Krenkel (UFSC),
Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré (UFSC)
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Cuidados paliativos são entendidos como o cuidado integral desempenhado por uma equipe multidisciplinar aos
pacientes com doenças graves e seus entornos, objetivando uma melhora na qualidade de vida dos sujeitos envolvidos.
Nesse contexto, as redes sociais significativas são entendidas como aquelas pessoas importantes para o paciente e que
podem favorecer o enfrentamento às situações de crise. As redes de suporte social, por sua vez, são representadas
pelos profissionais e equipes de saúde e outros dispositivos institucionais que desempenham ações que visam à
prevenção e promoção de saúde. Tendo isso em vista, realizou-se uma revisão integrativa com o objetivo de analisar a
participação das redes sociais significativas no contexto de pacientes em cuidados paliativos. Buscaram-se artigos
empíricos publicados entre janeiro de 2007 e março de 2018 nas bases de dados PsycINFO, Web of Science e Scopus,
combinando os descritores “palliative care”, “social network”, “social support” por meio dos operados booleanos AND
e OR. De acordo com os critérios de inclusão previamente estabelecidos, foram selecionados 23 artigos internacionais
e 1 nacional. Destes artigos foram extraídos os principais resultados, os quais foram analisados por meio do software
Atlas.ti 7.5. e seguiram as etapas de codificação propostas pela Teoria Fundamentada nos Dados: aberta, axial e seletiva.
Os resultados indicaram que o apoio dos familiares, amigos, pessoas da comunidade, do credo espiritual/religioso e dos
profissionais da saúde é fundamental para gerar condições materiais e emocionais de enfrentamento na experiência de
cuidados paliativos. Os pacientes, por sua vez, demonstram preocupações com as figuras significativas no processo de
morte e a valorização dos rituais de despedida. Por outro lado, os resultados dos artigos sinalizam os sentimentos
relativos ao isolamento social, às mudanças relacionais, aos conflitos no fim de vida e a ausência de suporte percebido
pelos pacientes. Observou-se as potencialidades das redes sociais para favorecer a vivência do processo de adoecimento
e morte, a inter-relação entre as experiências dos pacientes e das pessoas significativas, de modo que estas experiências
devem ser consideradas como dinâmicas complexas nos cuidados paliativos e a necessidade de produção de
conhecimento sobre o tema no contexto brasileiro. Destaca-se a importância de conhecer as pessoas importantes e as
funções por elas desempenhadas, considerando-as como corresponsáveis pelos cuidados ao paciente em cuidados
paliativos.
2497727 - CONTRIBUIÇÃO DA ARTE PARA A SOCIALIZAÇÃO NO AUTISMO.
Laura Cini Freitas (FGG), Hudelson dos Passos (UFSC)
Uma das principais dificuldades dos indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é a dificuldade de
socialização, limitando seu desenvolvimento de relações extrafamiliares. Considerando que intervenções no âmbito da
socialização são decisivas no desenvolvimento de habilidades sociais no TEA e que, quanto antes iniciadas, melhores as
perspectivas dos sujeitos, a presente revisão de literatura tem por objetivo avaliar as possibilidades de socialização do
TEA através da iniciação artística. A hipótese levantada é que a arte, como forma de expressão e construção de sentido,
é capaz de auxiliar na organização da comunicação, aprendizado da expressão e interpretação de emoções.
Consequentemente, ao aprender a interpretar artisticamente emoções, o indivíduo é capaz de interpretar e reconhecer
as emoções dos outros, aprimorando também suas habilidades empáticas. Trata-se de um estudo da literatura existente
sobre das dificuldades dos sujeitos com TEA no desenvolvimento das habilidades sociais e de estudos já realizados sobre
o efeito da arte como terapia. Estudos atuais sobre a falta de espontaneidade e reciprocidade nas interações sociais do
TEA levantam questionamentos sobre essas habilidades e sua relação com o desenvolvimento das funções executivas
(FEs), sendo estas um conjunto de processos complexos essenciais para o controle, integração e organização de
habilidades cognitivas e comportamentais, como o controle do pensamento e planejamento de ações. Pesquisas de
desempenho das FEs com um grupo de TEAs com idade entre 9 e 15 anos em comparação com indivíduos típicos
detectaram no grupo clínico dificuldades na fluência verbal, predomínio da atenção aos detalhes e distorções na forma
e localização dos conteúdos, concluindo que disfunções executivas podem explicar parcialmente dificuldades sociais,
uma vez que a comunicação é o núcleo da interação social e capacidade simbólica. Por outro lado, uma pesquisa de
mestrado realizada junto a alunos com TEA de uma escola de educação especial, demonstrou melhorias na interação e
movimentos estereotipados dos pesquisados a partir da introdução de aulas de artes. Foram priorizados aspectos
lúdicos da pintura, exploração sensorial e estímulos táteis e visuais. Inicialmente, as crianças e adolescentes
apresentavam dificuldades de contato e resistência. Com a continuidade dos estímulos, foi verificado um maior contato
tátil, movimentos mais delicados e permissão do toque por parte dos estagiários. Conclui-se que a singularidade do
sujeito é um ponto de partida para o desenvolvimento de novas mediações entre o mundo do TEA e sua realidade
exterior e que a arte pode ser uma ponte alternativa para a sensibilidade, expressão e socialização.
7269587 - DOENÇA RENAL CRÔNICA E DESEMPENHO COGNITIVO: UMA REVISÃO.
Andreia Cristina Maia Züge (FGG), Hudelson dos Passos (UFSC), Priscila Moser Lessa (FGG)
A doença renal crônica (DRC) consiste em uma lesão renal que ocorre de forma progressiva e irreversível de grande
número de néfrons funcionais incapacitando que os elementos tóxicos do plasma sanguíneo sejam eliminados através
da urina. A hemodiálise é o método mais utilizado para a eliminação dos elementos tóxicos do organismo, contribuindo
para a manutenção da vida do paciente, porém, estudos revelam que este método pode elevar os riscos de demência
e declínio cognitivo. Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo revisar os aspectos mais relevantes da
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literatura, analisando as relações entre doença crônica renal, hemodiálise, qualidade de vida e declínio cognitivo. Um
estudo longitudinal realizado durante cinco anos associou que a evolução da DRC aumenta o risco de declínio cognitivo,
os resultados são importantes e significativos, revelando que o diagnóstico e tratamento precoce amenizam os prejuízos
cognitivos. O estudo comparativo entre as funções cognitivas e o risco de demência em pacientes que realizavam diálise
peritoneal e hemodiálise, concluiu que os pacientes que utilizavam a modalidade peritoneal apresentavam melhores
funções cognitivas e menor risco de demência que pacientes que faziam a hemodiálise. Assim como, dados acerca da
depressão, do delirium e da demência demonstraram uma complicação na evolução do quadro do paciente renal
crônico. Quanto aos pacientes pediátricos com DRC estudos revelam implicações significativas, no qual, desordens
genômicas podem contribuir para a progressão do comprometimento neurocognitivo. Por outro lado, estudos apontam
que a hemodiálise beneficia a atenção e a memória revelando um efeito protetor devido a remoção das toxinas
urêmicas do organismo. A doença renal é um fenômeno que permeia e afeta o contexto social do indivíduo, portanto,
estudos transversais verificaram que a associação ao nível de satisfação ao tratamento de hemodiálise ocorre por
fatores biopsicossociais. Analisando o nível de esperança de idosos renais crônicos em hemodiálise, verificou-se a
predominância no sexo masculino (Escala de Esperança de Herth); com usuários com DRC pré-dialítica (< 65 anos), o
rastreio do Comprometimento Cognitivo Inicialmente Leve, apresentou evidências de comprometimento (MoCA ≤ 24)
em 73,6% dos usuários. Em um estudo de corte-transversal avaliando a qualidade de vida (Eq5D), de pacientes em
diferentes tratamentos substitutivos, mesmo havendo diferenças nas respostas, verificou-se, de forma geral, que os
pacientes apresentaram os maiores prejuízos nas dimensões dor/desconforto, ansiedade/depressão e atividades
usuais. As razões que levam ao declínio cognitivo em pacientes renais crônicos ainda não estão claras, porém, a revisão
de literatura apresentou importantes evidências.

BLOCO DE PÔSTERES 19
2367858 - DE QUE FORMA OS JOGOS PODEM CONTRIBUIR PARA A INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA NA ESCOLA
Viviane Gomes da Silveira (ULBRA), Helena Dias Bornhorst (UFSM), Taís Fim Alberti (UFSM)
As brincadeiras e, posteriormente, os jogos fazem parte do dia a dia da maioria das crianças no mundo inteiro, e isso
faz com que algumas pessoas vejam isso como uma atividade inerente à sua condição. Na verdade, as crianças
aprendem a brincar como uma forma primária de compreender o mundo e as relações interpessoais que as rodeiam.
Nascem com uma vasta precariedade em suas significações, e somente a partir da apropriação de signos e de objetos,
obtém condições de se situar em sua cultura. Através disso, é possibilitado à criança, por meio do jogo, continuar
desenvolvendo-se psicossocialmente, de maneira mais elaborada. Desse modo, por meio de uma revisão narrativa de
literatura sobre o prisma da teoria histórico-cultural, o presente trabalho objetivou mostrar de que forma os jogos e as
brincadeiras podem contribuir para a intervenção da Psicologia na escola. Autores dessa corrente teórica compreendem
que os jogos possuem uma função central no desenvolvimento psíquico da criança, assim como constituem uma
ferramenta na reconstrução dessas relações interpessoais. Uma das suas principais categorias constitui-se nos jogos
dramáticos, podendo-se dividi-los em laborais e cotidianos. Esses constituem-se na reprodução das regras das relações
humanas, contribuindo para a conscientização dos diversos papéis sociais percebidos por esses indivíduos nos diversos
contextos da sociedade em que se inserem. A escola, como instituição em que essas representações ocorrem de forma
sistemática, torna mais visível esse processo, produzindo-se, a partir dele, laços identitários importantes para a
construção de senso de pertencimento e afetividade nos grupos que se formam no ambiente escolar. Ademais, como
uma ramificação dessa categoria, situam-se os jogos de papéis. Esses permitem a reconstituição do concreto da cultura
sem fins utilitários, que por sua vez possibilitam à criança realizar abstrações de ordem subjetiva a partir deste. Na
escola, esse fator potencializa a imaginação, o pensamento e a criatividade, essenciais para o desenvolvimento
psicossocial dos indivíduos. Conclui-se, portanto, que jogos funcionam como uma ferramenta que possibilita
intervenções da psicologia na escola, direcionando-se para uma ampla interação social entre profissionais e alunos,
assim como de alunos entre si, facilitando-se a comunicação. Além de revelar conteúdos subjetivos do impacto que a
cultura e a realidade podem exercer sobre essas crianças.
5129486 - O JOGO EM SALA DE AULA: AÇÕES DO ESTÁGIO PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SÃO PAULO/CAMPUS BAIXADA SANTISTA EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.
Camila Ranelli (UNIFESP), Carolina Bernardi de Souza (UNIFESP), Gabriel Ferreira Ribeiro de Jesus (Unifesp),
Gabriel Schwebel Sanches (UNIFESP), Marcello Hideaki Higa Gushiken (UNIFESP),
Rodrigo Akira Hirata (UNIFESP), Sara Del Prete Panciera (UNIFESP)
O objetivo do projeto de estágio Psicologia e Educação da Unifesp/BS, em parceria com a Secretaria de Educação de
Santos/SP, é o de fomentar a utilização de jogos em sala de aula, potencializando ações e reflexões que incidam 1) no
desenvolvimento, aprendizagem e socialização da criança, e 2) no exercício, junto às professoras, de novas formas de
organizar a relação com o conhecimento e com o outro. Atualmente, o grupo conta com 6 estudantes, de 4º e 5º anos
do curso de Psicologia. Supervisionado por duas profissionais com trajetórias bastante diversas, o estágio tem como
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fundamentação teórica a perspectiva sociointeracionista e conceitos da terapia cognitivo-comportamental. As
atividades envolvem 3 eixos principais. O primeiro são ações em parceria com as professoras de 2º ano. Os estagiários,
organizados em duplas, jogam semanalmente com as crianças e as professoras em sala de aula, além de realizarem
reuniões individuais com cada professora para avaliação e planejamento das ações. São utilizados os “jogos de
alfabetização”, além de outros, incorporados a partir das sugestões das professoras e características da turma. O
segundo eixo são reuniões quinzenais para discussão de temas ligados aos jogos com todas as professoras de 1º a 3º
ano da escola, bem como a equipe técnica. Finalmente, com vistas a futuras ações voltadas às famílias, realizam-se
atividades de aproximação, como a participação em reunião de pais e em outros eventos. Como resultado, observa-se
que o emprego de jogos incentiva crianças e professoras a uma ação mais criativa, fomentando a disposição para
inventar e criar soluções novas e diminuindo as apreensões em relação ao medo errar. O jogo também se mostra uma
ferramenta eficaz para observar e intervir em aspectos relacionais e comportamentais. A apropriação e compreensão
das regras avançam gradativamente, na medida em que há oportunidades de retomar os combinados firmados nas
situações que emergem no jogo. Tem-se também observado que as crianças passam a escutar e negociar mais e melhor
com seus colegas e se atentam ao cuidado com o material do jogo e com o espaço. Sobre as professoras, notou-se
mudança tanto na maneira de se comunicar com as crianças, como nas formas de compreender e lidar com os
comportamentos considerados indesejados na escola. Finalmente, observa-se que as crianças passam a assumir um
papel mais ativo dentro da sala de aula, evidente no protagonismo que vão passando a assumir na realização dos jogos
e também nas negociações relacionais.

5793696 - APRENDER JOGANDO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CONFECÇÃO DE UM TABULEIRO DE
APRENDIZAGEM
Ana Paula Risson (UFSC), Eliane Regina Thomas Feyh (UNOESC), Álvaro Cielo Mahl (UNOESC),
Gisele Loíse da Silva (UNOESC)
O processo de aprendizagem é dinâmico e multideterminado. No contexto escolar, um dos desafios tem sido a utilização
de estratégias lúdicas nos processos de ensino e aprendizagem. Diante disso, este trabalho objetiva relatar a experiência
sobre a construção de um tabuleiro de aprendizagem para crianças. A atividade foi desenvolvida no componente
curricular de Psicologia da Aprendizagem, do Curso de Psicologia, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, campus
de Pinhalzinho-SC. Após estudo teórico sobre os processos de aprendizagem de crianças, iniciou-se a pesquisa e
confecção de um jogo que auxiliasse crianças e professores no processo de ensino e aprendizagem. A pesquisa, com
referencial teórico Construtivista, instigou para a criação de um material lúdico construído sob a forma de um tabuleiro
de aprendizagem, para alunos de 6 a 7 anos, com atividades de português e matemática e possibilitando o
desenvolvimento de coordenação motora, interação, socialização e inclusão escolar. O jogo foi pensado no intuito de
estimular novas formas de jogar, interagir e aprender, bem como, fomentar a criatividade por meio da construção do
próprio jogo. O kit completo do tabuleiro é composto por: dado; tabuleiro, que formava um circuito no chão em que as
crianças poderiam caminhar sobre ele; fichas com atividades ou exercícios. Como experimento, utilizou-se o tabuleiro
com alunos do primeiro ano do ensino fundamental, de uma escola pública. Considerando a experiência de observação
das crianças durante a utilização do tabuleiro e o relato da professora após a atividade, evidenciou-se que: atividades
lúdicas contribuem com o processo de ensino e aprendizagem; as crianças mostraram engajamento e entusiasmo
durante o jogo; o jogo permitiu interação e cooperação entre as crianças. O tabuleiro foi, posteriormente, exposto na
feira da escola, tendo repercussão positiva, de modo a instigar a confecção de outros jogos ou brinquedos para a escola
utilizar com outras turmas. O tabuleiro permitiu um processo de aprendizagem lúdico, em que, mesmo errando,
investiu-se na persistência do aluno em continuar. Dentre os alunos, havia uma criança com autismo, sendo que as
crianças mostraram-se engajadas em integrá-la ao jogo. Por meio desta experiência, percebeu-se que o jogo contribui
com o processo de aprendizagem, estimulando fatores, cognitivos, motores, afetivos e de inter-relação. Por fim, em
termos de formação acadêmica e profissional, esta atividade permitiu a integração dos conteúdos teóricos com a
prática, através do desenvolvimento de uma proposta que tomou o jogo como instrumento fomentador do processo
de ensino e aprendizagem de crianças.
6679757 - A BRINQUEDOTECA COMO FORMA DE EXPRESSÃO DA ESPONTANEIDADE.
Larissa Joice Vieira da Silva (UNIVALI), Leonardo Araujo Simões (UNIVALI), Letícia Afonso Coutinho (UNIVALI)
A brinquedoteca é um ambiente de valorização das brincadeiras de modo livre e criativo, que visa estimular à
manifestação das potencialidades, das necessidades lúdicas e das áreas como a motricidade, o desenvolvimento
psicossocial e a criatividade. A partir disso, objetivou-se oferecer, e transformar o brincar em uma forma de
aprendizagem e desenvolvimento social. A intervenção foi feita por estagiários do sexto período do curso de psicologia,
em uma brinquedoteca do colégio de aplicação da UNIVALI (UNIVALI), com crianças, na faixa etária de 04 a 11 anos, de
ambos os sexos. As ações foram realizadas de modo a promover o desenvolvimento motor e intelectual das crianças,
assim como, as áreas da imaginação, concentração, equilíbrio e trabalho em grupo, através de jogos, músicas e
desenhos. As crianças participaram das atividades propostas na maioria das vezes com empolgação e contribuíram
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sugerindo brincadeiras. A partir do brincar ocorrem interações educacionais nas quais as crianças se satisfazem e
realizam seus desejos. O lúdico faz menção a atividades que proporcionam sentimentos de liberdade e espontaneidade;
a utilização de jogos proporciona as crianças momentos de aprendizagem e integração com o meio em que estão
inseridas. No espaço da brinquedoteca, as crianças foram acolhidas e escutadas a fim de que suas ideias fossem
valorizadas, favorecendo a expressão das emoções e sentimentos. A brinquedoteca se fez importante para o
conhecimento de como ocorrem os processos de desenvolvimento, de descoberta do próprio eu e da criatividade,
proporcionando a valorização do momento de brincar, visto que, o tempo para tal atividade é reduzido devido a rotinas
familiares e inserção da tecnologia. Foi possível identificar na prática a expressão da criança através dos jogos e
brincadeiras, além de verificar que tais momentos devem ser estimulados, pois tais vivencias em grupo demonstraram
resultar em ganho cognitivo, social e emocional.
1165526 - APRENDIZAGEM MEDIADA E DESMOTIVAÇÃO ESTUDANTIL: UM RELATO DE EXTENSÃO COM
ADOLESCENTES DO ENSINO MÉDIO.
Jéssica dos Passos Coletto (UFSM), Leonardo Soares Trentin (UFSM), Taís Fim Alberti (UFSM),
Marjorie Ribeiro Macedo de Oliveira (UFSM)
A partir da teoria sócio-histórica é possível olhar para o desenvolvimento humano além das bases biológicas,
considerando aspectos sociais e culturais como peças centrais para este processo. Conforme essa teoria, o
desenvolvimento ocorre principalmente por meio do contato do indivíduo com seu ambiente exterior, isto é, a
aprendizagem dos objetos e processos culturais. Essa não é feita diretamente, mas sim através de mediadores instrumentos ou signos, como a língua - que se interpõem na relação entre objetos e indivíduos. Diante disso, colocase a aprendizagem mediada como parte crucial para o crescimento do sujeito, especialmente, a realizada nos anos
escolares nos quais entra-se em contato com as produções humanas. Nesse contexto, é importante destacar o papel de
mediador do professor, que através de suas ações, promove a apropriação dos instrumentos culturais. Seguindo esses
pressupostos foi criado o projeto de extensão “A Psicologia vai para a escola: articulando saberes e fazeres” na UFSM.
Nele trabalha-se visando intervenções coletivas com todos agentes escolares, além de ações que propiciem reflexão e
autonomia desses participantes. Em 2018, o projeto atuou em uma escola estadual no interior do Rio Grande do Sul
com uma turma do segundo ano do Ensino Médio, por meio de dinâmicas e atividades lúdicas que possibilitassem tanto
o levantamento das demandas locais, quanto trabalhassem os problemas apresentados nos encontros prévios. É
importante salientar que a equipe gestora solicitou que o trabalho fosse realizado com essa turma, pois os alunos seriam
desmotivados e desinteressados. Após quatro encontros, notou-se que a principal demanda levantada pela turma
estava relacionada à desmotivação, porém esse era um fenômeno institucional. Os alunos relataram que os professores
e a própria escola não se demonstravam investidos no processo de aprendizagem, e isso afetava o interesse deles em
aprender os conteúdos. Logo percebeu-se necessário fazer intervenções que trabalhassem essas questões com o corpo
docente. Todavia, por problemas de comunicação entre o grupo e a instituição, não foi possível realizar as atividades
até o final, como planejado. Por fim, nota-se que a demanda de desmotivação estudantil e docente levantada nesta
escola, cujas relações entre o mediador (professor) e o sujeito (aluno) estão precarizadas, acabam por prejudicar o
contato dos jovens com as produções culturais e, consequentemente, seu desenvolvimento. Destaca-se, então, que as
intervenções nas escolas devem ser feitas de forma contextualizada e trabalhando a importância do papel do professor
como mediador no processo de aprendizagem dos estudantes.
1186930 - A PERCEPÇÃO DO EDUCADOR SOBRE SEU TRABALHO DESENVOLVIDO COM CRIANÇAS COM AUTISMO EM
UMA APAE.
Emily Aiumi Buraseska Reis (UNIVALI), Ingrid Lohane da Silva (UNIVALI)
O objetivo desta pesquisa foi analisar a percepção do educador sobre seu trabalho desenvolvido com crianças com
autismo em uma APAE, identificando suas vivências em relação ao trabalho realizado e detalhando os valores dos
profissionais sobre suas práticas. Para tal, realizou-se uma pesquisa de caráter qualitativo, tratando-se de uma pesquisa
de campo caracterizada por um estudo exploratório- descritivo. Foram selecionados quatro participantes utilizando
critérios de seleção, tais como, ser educador e atuar em uma APAE realizando programa de estimulação precoce com
crianças com TEA. O instrumento de pesquisa se deu através de uma entrevista semiestruturada, contendo seis
questões abertas, abordando o tema da pesquisa selecionado. Os resultados obtidos através da entrevista foram
analisados e trouxeram temáticas referentes a: 1) vivências, nessa categoria, apresenta-se as ações dos entrevistados
para com as crianças com TEA e estes trouxeram que é necessário adaptar atividades, pois algumas crianças com TEA
aceitam melhor determinadas atividades, já outras apresentam mais dificuldade, assim, é necessária essa adaptação
para que a criança possa realizar a atividade proposta Na categoria 2) jogos e atividades de desenvolvimento, foi dividido
em subtemas “atividades”, “jogos e brincadeiras” e “trabalho desenvolvido” explanando sobre a importância destes
aspectos no processo de desenvolvimento da criança. 3) valores; neste eixo são apontadas as características que as
crianças com TEA apresentam, a partir da fala dos entrevistadores. Para isso, foram utilizados os elementos temáticos:
atraso cognitivo, atraso de socialização, atraso motor, atraso na linguagem e atraso sensorial. E na categoria 4) família,
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evidencia-se a influência da família no processo de desenvolvimento da criança com TEA, apresentando impactos
negativos e positivos. Analisou-se os seguintes aspectos, estímulos do ambiente, importância dos pais, superproteção
dos pais, trabalhar com famílias, trabalhar em casa e trabalho com grupo de mães. Com isso, conclui-se que as vivências
e valores do educador influenciam grandemente no desenvolvimento efetivo de crianças que apresentem TEA.
Percebeu-se também que existe uma forte articulação entre as atividades propostas, o meio em que a criança se
encontra e a influência exercida pelas famílias. Portanto, sugere-se para futuras pesquisas, estudos sobre como a
relação família/instituição pode ser benéfica ou prejudicial e como desenvolver novas propostas de atividades que
desenvolvam de maneira eficiente as potencialidades de cada um, tendo em vista que cada criança apresenta suas
particularidades e estas devem ser trabalhadas de maneira singular.
1899759 - O MONSTRO DAS CORES: RELATO DE EXPERIÊNCIA NO RECONHECIMENTO DAS EMOÇÕES COM CRIANÇAS
EM UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
Luana da Costa Izolan (UFSM), Camila Schmitt da Silva Pires (UFSM), Natália Ferreira Schreiner (UFSM),
Taís Fim Alberti (UFSM), Julia Bolssoni Dolwitsch (UFSM)
O estudo das emoções na psicologia pensado no contexto da infância é de extrema importância para a criança conhecer
e compreender as suas emoções, como também as dos outros, possibilitando um desenvolvimento satisfatório do
autoconhecimento, habilidades sociais, resolução de conflitos, regulação emocional, gerando assim uma melhor
adaptação social e saúde mental. O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência de estágio em psicologia escolar,
onde foi possível desenvolver o conhecimento de cinco emoções a partir da leitura do livro “O Monstro das Cores” em
uma turma multi-idade de uma Unidade de Educação Infantil. O trabalho das emoções foi realizado em uma turma onde
havia 11 crianças de 2 a 5 anos e mostrou-se desafiador, pois a interação social se constrói de maneira diferenciada em
turmas multi-idades pela variedade na faixa etária, proporcionando uma experiência única para as crianças. A vivência
da interação social na escola mostra-se fundamental para a constituição do sujeito, além de ter este lugar como um
espaço potencial para a construção de saberes. Para desenvolver o trabalho, primeiramente foi feita a leitura do livro,
onde as crianças, uma estagiária de pedagogia, a professora da turma e a estagiária de psicologia estavam dispostos em
um tatame. Logo após as crianças foram convidadas à confeccionar os potes das emoções, com a participação
majoritária das meninas da turma e apenas de um menino de 3 anos. Após a criação dos potes, as crianças puderam
pintar os monstrinhos com as cores das emoções: alegria (amarelo), tristeza (azul), raiva (vermelho), calma (verde) e
medo (cinza) e colocá-los nos respectivos potes, assim falando sobre aquela emoção e o que a causava. Nas falas das
crianças surgiram emoções e causas bastante variadas, como: “ficar alegre ao ouvir música”, “trazer um animal de
estimação na escola”, “ter medo de injeção “grande””, “vespas”. A raiva apareceu quando: “mãe briga para fazer cocô
no banheiro e não na fralda”, sentir calma quando “as coisas podem ser resolvidas” e se sentir triste quando colocada
de castigo. A maioria das crianças demonstrou compreender os conceitos das emoções, falando sobre as mesmas e
como estavam se sentindo, compartilhando suas experiências pessoais. A partir desta experiência pode-se pensar na
importância de atividades que envolvam o conhecimento socioemocional das crianças, principalmente no início da
infância, trabalhando a regulação das emoções, pois essa prática pode ser entendida como atuante na prevenção do
desenvolvimento de futuras psicopatologias como transtornos de ansiedade e de humor.
5988870 - DANDO CORES A NOSSAS EMOÇÕES: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Marilusa Gonçalves da Silva (FACCAT), Cristiane Friedrich Feil (FACCAT)
Este trabalho apresenta o relato de experiência de uma estudante da disciplina de Estágio Básico realizado em uma
escola de Educação Infantil Municipal do Vale do Paranhana /RS. Foram feitas inicialmente observações semanais em
uma turma de pré-escola, com crianças de 04 e 05 anos. O tema agressividade foi escolhido como foco do trabalho,
uma vez que estava muito evidente. A agressividade é inerente ao ser humano e por vezes necessário, por questões de
sobrevivência. No entanto, sua forma de expressão distorcida, a agressão, não é bem vista pela sociedade e por
consequência, pela escola, gerando prejuízos no desenvolvimento da criança, a nível social e da aprendizagem. É
importante considerar que a criança agressiva não o é assim o tempo todo, seus impulsos agressivos surgem quando o
ambiente externo lhe dá segurança para isso. Por isso a escola é um espaço onde com frequência ocorre sua
manifestação. No entanto, verifica-se que muitas vezes as escolas não estão preparadas para dar conta dessa demanda,
surgindo inclusive um impasse sobre como lidar com esse fenômeno. Uma das formas de auxiliar a criança a lidar com
a agressividade é aprendendo inicialmente a reconhecer seus sentimentos. Nesse sentido, o objetivo do presente
trabalho é relatar uma intervenção realizada a fim de propiciar um espaço de escuta desse fenômeno através da história
infantil “O mostro das cores” e do reconhecimento das emoções. A intervenção foi composta por quatro encontros,
iniciando com a leitura e conversação da história. Posteriormente as crianças puderam colocar através de um desenho
seus sentimentos ruins, nos bolsos do monstro para que ele pudesse levá-los embora. Esse movimento foi importante
para que as crianças pudessem aprender a expressar os sentimentos negativos de forma criativa, oferecendo a elas uma
nova alternativa de expressão dos mesmos. O mostro recebeu o nome de Bartholomeu e foi construído um espaço para
que ele pudesse morar. A casa do monstro também passou a ser utilizada pelas crianças toda vez que estivessem

476

precisando de ajuda para compreender seus sentimentos. O envolvimento das crianças nas atividades foi significativo,
assim como, a evolução das suas expressões emocionais. No final das intervenções já foi possível verificar um maior
engajamento entre os alunos, inclusive com uma diminuição dos relatos de comportamentos agressivos entre eles. É
possível concluir que a intervenção foi significativa pois possibilitou melhoria na capacidade de expressão e
reconhecimento das emoções, sendo este um aspecto fundamental no desenvolvimento infantil.
5239311 - CONHECIMENTO DAS HABILIDADES SOCIAIS EM ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Inara Priscylla Rodrigues Machado (UFPA), Endy Brito Nunes (UFPA), Edmylla Francyelle dos Santos Silva (UFPA),
Aline Beckmann Menezes (UFPA)
As habilidades sociais, especificamente a assertividade, agressividade e passividade, são relevantes para o
desenvolvimento pessoal e social. Destarte, sabe-se que a escola pode favorecer na aquisição e desenvolvimento de
comportamentos socialmente mais adequados. A pesquisa-intervenção ocorreu na disciplina de Estágio em Psicologia
Escolar, outrossim obteve-se os cuidados éticos necessários. Participaram da pesquisa os discentes do oitavo ano de
uma escola pública em Belém. Inicialmente, aplicou-se o questionário de Assertividade e três perguntas: o que é
assertividade, passividade e agressividade. Realizou-se a intervenção com recursos audiovisuais e dinâmicas de grupo
para explanação dos conceitos. Posteriormente, reaplicou-se os instrumentos. No questionário sobre Assertividade,
constatou-se: 50% das respostas não mudaram de classificação e 50% mudaram depois da intervenção. Referente às
três questões, 50% a mais de alunos responderam o reteste. Ao realizar nuvens de palavras, encontrou-se no teste que
as palavras evidenciadas à agressividade são: bater e agressividade. No reteste, verbalmente e agride. No teste, as
palavras evidenciadas à passividade são: não sei e calma. No reteste, aceitar e conversar. No teste, as palavras
evidenciadas à assertividade são: não sei e certo. No reteste, expressa e opinião. As mudanças positivas caracterizam
que a intervenção atingiu o objetivo de ensinar os conceitos aos alunos, fato corroborado pelos resultados das nuvens
e pela participação ativa dos discentes nas dinâmicas. Conclui-se que as dinâmicas de grupo no ambiente escolar são
possibilidades de viver com ludicidade o ensino previamente estruturado e discutido. Ademais, a metodologias ativas
de ensino demonstram-se eficazes haja vista os resultados quanti-qualitativamente desta intervenção.
3998193 - RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA E SEUS REFLEXOS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM: EXPERIÊNCIA
DE ESTÁGIO NO PROGRAMA PAP.
Skarleth de Moraes de Jesus (FSG ), Claudete Seltenreich (FSG), Mariana da Cunha dos Santos (FSG),
Ananda Luiza Breitenbach (FSG), Caroline Ojeda Cruz (FSG), Tatiele Jacques Bossi (FSG)
Sabe-se que a escola e a família constituem dois contextos fundamentais de desenvolvimento na trajetória de vida das
pessoas. Elas surgem como duas instituições fundamentais para desencadear os processos evolutivos dos sujeitos,
atuando como propulsoras ou inibidoras do seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. No que tange as
dificuldades de aprendizagem, foco do presente estudo, entende-se que a família possui um grande potencial de
influenciar tanto positiva quanto negativamente na produção, manutenção e enfrentamento dessas dificuldades.
Porém, a escola possui também um papel decisivo no desenvolvimento da aprendizagem desta criança, o que implica
diretamente nos processos evolutivos do ser humano. Com isso, o objetivo deste resumo é apontar algumas
considerações sobre a necessidade de compreender essas inter-relações entre escola, família e criança, visando facilitar
a aprendizagem e o desenvolvimento humano. Para tanto, será considerada a experiência de estágio em psicologia
junto ao Programa de Atendimento Psicológico e Ludo Pedagógico – PAP. O PAP é um Serviço Escola da FSG, que oferece
intervenção psicológica, a partir da abordagem ludo pedagógica, a crianças e a adolescentes (6 a 16 anos) que
apresentam dificuldades nos processos de aprendizagem. Os atendimentos são realizados em grupos, por meio de
oficinas planejadas pelos estagiários e professora supervisora local. Também são realizados acompanhamentos com as
famílias dos pacientes e contato com suas escolas, a fim de construir estratégias entre os diferentes contextos de
desenvolvimento da criança. A partir do contato com a escola e a família dos pacientes, pode-se constar certa
dificuldade na manutenção de uma relação família-escola que favoreça o desenvolvimento da aprendizagem da criança.
A escola, ainda nos dias de hoje, tende a manter um padrão de funcionamento que atribui à família a falha na
aprendizagem do aluno. Inclusive, por vezes, acaba por responsabilizar à família frente à escolarização da criança,
refletida em atividades de reforço escolar e encaminhamentos para atendimentos especializados, quando as
dificuldades de aprendizagem impedem o acompanhamento da criança juntamente com a turma. Raramente aspectos
da escola são considerados, como estratégias de ensino e ações pedagógicas da instituição. Nesse sentido, o PAP se
organizava a fim de possibilitar à escola considerar para além das queixas trazidas com relação às famílias,
oportunizando um olhar para os aspectos positivos frente à criança e o seu desenvolvimento.
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3314170 - EXTENSÃO NA EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
Tainara Veronica Jordão (UNISUL), Carolina Bunn Bartilotti (UNISUL),
Michelle Regina da Natividade (UNISUL)
A universidade deve promover a formação profissional e o desenvolvimento de competências de diversas formas. De
acordo com o Art. 207 da Constituição Brasileira de 1988, as universidades devem respeitar a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão, ou seja, existe um “tripé” que deve ser proporcionado aos alunos para um maior domínio
de aprendizado, em que ele pode atuar na produção de conhecimento científico (pesquisa), no aprendizado teórico
proporcionado em sala de aula (ensino) e promover significativas mudanças sociais na comunidade em que atua
(extensão). Ao encontro disso, a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, regulamenta que as atividades
de extensão devem estar inseridas nas grades curriculares dos cursos de ensino superior, proporcionando assim
experiência em extensão para todos os acadêmicos. Visando a experiência prática e o contato dos estudantes de ensino
superior com a comunidade, o Centro de Referência Profissional (CREP) é um projeto de extensão da Universidade do
Sul de Santa Catarina, vinculado ao curso de Psicologia, que tem por estabelecer estratégias para ampliação e
qualificação profissional na região atendida, promovendo ações direcionadas para a orientação, capacitação, colocação
e recolocação profissional, desenvolvimento de competências, bem como outras atividades que sirvam para o apoio e
o desenvolvimento de empresas de micro, pequeno e médio porte, empresários individuais e microempreendedores
individuais e trabalhadores, empregados ou desempregados. Para as intervenções relacionadas a estes eixos tornaremse práticas, o CREP, em 2019, conta com uma equipe constituída por professores, extensionista remunerada, estagiárias
e extensionistas não remuneradas. Todos encontram-se em uma reunião semanal para discussão de diversas temáticas
envolvidas nas ações, supervisão e orientação dos processos desenvolvidos no projeto. Além deste encontro, define-se
responsabilidades e os envolvidos continuam as atividades em horários distintos e flexíveis, cumprindo metas semanais,
com o intuito de alcançar os objetivos de cada ação proposta pelo projeto. Ao pensar na formação acadêmica,
entendendo que o processo é composto pelo desenvolvimento de competências teóricos e comportamentais, as últimas
são essenciais e transversais a grade curricular de qualquer curso de graduação e muitas vezes não contempladas.
Competências como: autonomia, gestão do tempo, autorresponsabilidade, (dar e receber) feedback e elaboração,
execução e “venda” de projetos. Todas essas competências foram desenvolvidas em experiências com o projeto de
extensão CREP. Destaca-se, a partir disso, a importância da extensão para o desenvolvimento de competências
vinculadas à experiências práticas na formação de um acadêmico.
4123395 - OFICINAS “ESTUDO EFICIENTE” – UMA PROPOSTA BASEADA NA AUTO REGULAÇÃO DA APRENDIZAGEM.
Júlia Avila Kessler (UFRGS), Alessandra Blando (UFRGS),
Fabiane Cristina Pereira Marcilio (UFCSPA), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
O presente relato de experiências descreve as oficinas de aprendizagem de métodos de estudo denominadas “Estudo
Eficiente” desenvolvidas pelo projeto de extensão Núcleo de Apoio ao Estudante da UFRGS). Entre os anos de 2017 e
2019, foram desenvolvidas 10 oficinas de 3 encontros, em três semanas consecutivas, de 2 horas cada. No primeiro
encontro, realiza-se o contrato de trabalho, a apresentação dos integrantes da oficina, a discussão das dificuldades
relacionadas ao estudo e aprendizagem, as expectativas relacionadas as oficinas e o esclarecimento sobre como serão
desenvolvidas as atividades. Alguns participantes ficam decepcionados com a proposta baseada na auto regulação da
aprendizagem pois desejam “estratégias de estudo eficientes prontas” . O esclarecimento da filosofia de trabalho é
importante para o engajamento e bom desenvolvimento das atividades propostas posteriormente. Nesse encontro é
construída uma lista de objetivos de curto, médio e longo, prazo individual relacionada às questões acadêmicas. Propõese uma ficha para suscitar reflexões sobre como, onde e com que objetivo se está estudando. Espera-se que o estudante
possa identificar seus principais problemas associados aos estudos. Realiza-se uma combinação através de uma tarefa
de casa, na qual os participantes devem buscar atingir seus objetivos de curto prazo, identificando o que estão fazendo
para conseguir esses objetivos e o que está atrapalhando o alcance dos mesmos. O segundo encontro inicia discutindo
a tarefa de casa. Vários indivíduos identificam comportamentos e processos comuns que sabotam o desenvolvimento
das estratégias de estudo. Apresenta-se uma ficha com diferentes estratégias de estudo, na qual o participante deve
identificar a frequência com que realiza cada estratégia. A partir das fichas se discute as estratégias preferidas, a
eficiência das mesmas, as falhas e a motivação e as dificuldades de uso associada a cada estratégia. Da mesma, forma
isso ocorre para as estratégias que não são utilizadas. Possíveis esclarecimentos sobre cada estratégia da ficha podem
ser ofertados, se necessário. A tarefa de casa do segundo encontro é que o estudante a partir da análise que realizou
das estratégias por ele utilizadas, possa planejar uma forma de estudo mais eficiente, tanto utilizando as mesmas
estratégias ou novas apreendidas no grupo. O terceiro encontro, da mesma forma, inicia discutindo a tarefa de casa, o
participante deve avaliar o que realizou, como observa seu processo de estudo, a partir dos encontros realizados, o que
modificou, o que procurou manter em termos de estratégia. Ao final, se faz uma avaliação do trabalho do grupo.
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6166210 - OFICINAS QUE AUXILIAM O ESTUDANTE EM SUA INTEGRAÇÃO AO ENSINO SUPERIOR.
Yasmin Gomes Meyer Normann (UFRGS), Alessandra Blando (UFRGS),
Fabiane Cristina Pereira Marcilio (UFCSPA), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
Em um mundo extremamente competitivo e globalizado, a universidade precisa se preocupar em oferecer condições
para o desenvolvimento integral do estudante. Esse trabalho descreve as de oficinas ofertadas aos estudantes
ingressantes na UFRGS denominadas “Entrei na UFRGS, e agora?”, desenvolvidas pelo projeto de extensão Núcleo de
Apoio ao Estudante. Essas oficinas são oferecidas no início dos semestres letivos à estudantes ingressantes na
instituição. São realizados 3 encontros presenciais, de duas horas cada, nos quais são trabalhados diferentes temas. Os
grupos são compostos por no máximo de 15 estudantes e dois coordenadores. O primeiro encontro versa sobre
autoconhecimento. Nesse encontro, se descreve a proposta de trabalho, informando que serão trabalhadas
informações concretas sobre a instituição, contudo, o principal objetivo da proposta é realizar reflexões sobre as
conquistas realizadas até o presente momento, as ansiedades face a nova etapa de estudos e pensar sobre projetos
pessoais e profissionais futuros. São ainda trabalhadas questões sobre poder se organizar face aos novos processos de
ensino-aprendizagem com os quais os estudantes irão se se deparar no Ensino Superior. Nesse primeiro encontro são
desenvolvidas três técnicas: “Forças pessoais”, “Carta ao Gervásio” e “Mapa das conquistas”. Essas técnicas buscam
proporcionar uma reflexão sobre o esforço pessoal, as dificuldades encontradas e as potencialidades e fortalezas dos
indivíduos nos processos de passar no vestibular e ingressar no ensino superior que poderão ser ativadas face a essa
nova situação. No final desse encontro, é solicitada aos participantes que elaborem uma agenda “real”, não uma
idealizada na qual diversas tarefas presentes no dia a dia estejam presentes, a exemplo, tempo de deslocamento. O
segundo encontro tem como foco central trabalhar aspectos práticos relacionados a gestão do tempo e informações
sobre a instituição. Alguns vídeos são trabalhados para discutir temas como tempo, procrastinação, informações
institucionais são ofertadas através de diferentes recursos. A tarefa de casa desse segundo encontro é construir uma
linha do tempo real e imaginada sobre as tarefas de exploração profissional realizadas até o momento e que serão
realizadas no futuro. O terceiro encontro objetiva discutir o percurso a ser realizado durante a graduação e sensibilizar
o estudante para questões presentes na sua trajetória pessoal e profissional futura. Atividades como “Projeto de
Vida/Projeto Profissional”, “Mapa de Futuras Conquistas” são utilizados para suscitar reflexões sobre essas questões.
Ao final do trabalho se retomar o que foi trabalhado e realiza-se uma avaliação do trabalho em grupo.

6359272 - “SEM TEMPO, IRMÃO”: OFICINA DE ORGANIZAÇÃO DO TEMPO E ROTINA ACADÊMICA COM ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS
Samira Bissoli Saleme (UFES), Cláudia Patrocinio Pedroza Canal (UFES), Matheus Flauzino Oliari (UFES),
Stefani Ferreira Trams (UFES)
O ingresso e a permanência na Universidade podem ser vivenciados como processos angustiantes e conflitantes para
alguns estudantes do ensino superior. O trajeto que corresponde desde a entrada no ambiente universitário até a
conclusão do curso pode ser marcado por diversas dificuldades, como a adaptação ao contexto, problemas com o
volume de tarefas, questionamentos sobre futuro profissional, expectativas da família e dificuldades socioeconômicas
e de relacionamento interpessoal. Para lançar foco sobre essas questões, criou-se o Serviço Psicossocial do
Departamento de Assistência Estudantil, vinculado à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania na Universidade
Federal do Espírito Santo. Sob a égide do Decreto nº 7.234-2010-Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES),
objetiva-se apoiar, fortalecer e possibilitar a permanência dos estudantes matriculados em cursos de graduação
presencial, articulando estratégias direcionadas à melhoria no desempenho acadêmico, diminuição da evasão,
acompanhamento psicológico em situações de sofrimento, entre outras. Uma das estratégias de intervenção adotadas
foi a de uma oficina de organização e gerenciamento do tempo da rotina de universitários, intitulada ''Sem tempo,
irmão...'', com objetivo de contribuir para adaptação ao contexto e rotina do ensino superior. As inscrições foram
realizadas através de um breve questionário on-line, por meio do qual os estudantes que demonstraram interesse foram
chamados em turmas de até vinte pessoas. Assim, foram organizados dois turnos com uma turma em cada. A oficina foi
realizada em quatro encontros semanais, conduzidos por um profissional de Psicologia e dois estagiários, utilizando-se
de material científico, teórico e metodológico aplicado à temática. Com as atividades propostas, buscou-se
instrumentalizar os estudantes, contribuindo na construção de estratégias que permitam a otimização e maior
aproveitamento do tempo, não somente referente às atividades acadêmicas, mas incluindo àquelas que envolvam suas
vivências de modo geral, refletindo sobre sua relação com o que é urgente, importante e circunstancial em suas vidas.
Como resultado, pôde-se constatar que a oficina proporcionou o exercício de técnicas de organização e reorganização
da rotina, que foram paulatinamente incorporadas às vivências singulares dos participantes em seu dia-a-dia na
universidade. Evidencia-se, desse modo, que o uso de estratégias como esta, que intervêm diretamente na rotina
acadêmica dos universitários, podem contribuir grandemente com o processo educacional, em especial no que tange à
ampliação das condições de permanência dos jovens na educação superior pública federal.
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6395333 - PROJETOS DE VIDA E ESTÁGIO EXTRACURRICULAR: CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA.
Miguel José Camargo de Jezus (PUC-CAMPINAS),
Gabriela Pagano Vieira (PUC-CAMPINAS), Letícia Lovato Dellazzana-Zanon (PUC-CAMPINAS)
A adultez emergente tem se mostrado um período propício para a construção de um projeto de vida. É durante este
período de desenvolvimento que os sujeitos podem tomar decisões acerca do tipo de vida que querem ter e do tipo de
pessoa que querem ser no futuro. Considerando que: (a) a entrada na universidade ocorre durante a adultez emergente,
(b) um dos aspectos do projeto de vida é o projeto profissional e (c) o primeiro contato com o mercado de trabalho
pode ser feito por meio do estágio extracurricular, este estudo buscou investigar as percepções de estudantes
universitários acerca do estágio extracurricular e das possíveis implicações dele na construção dos projetos de vida de
universitários. Foi feita uma pesquisa qualitativa exploratória, com quatro universitários de ambos os sexos do curso de
psicologia. Optou-se por utilizar a técnica de grupo focal por ela provocar discussões em profundidade e permitir o
acesso a dados que seriam difíceis de serem acessados sem a interação grupal. Os dados foram realizados por meio de
análise de conteúdo do tipo aberta, na qual as categorias são construídas a partir dos dados. Os resultados preliminares
indicaram que, para os participantes do estudo, a remuneração financeira foi o principal motivador para a busca e a
permanência em um estágio extracurricular. Embora evidenciem aspectos positivos na vivência como estagiários, os
estudantes não acreditam que esta experiência teve impacto na construção de seus projetos de vida. Ainda assim, o
estágio é visto como parte do projeto de vida, tanto por fornecer condições financeiras para realizar outros projetos
como pela experiência e vivência de conhecer uma determinada área de atuação, sendo esta de interesse ou não para
o estudante. Uma vez que o estágio extracurricular é uma prática importante para o desenvolvimento dos estudantes,
principalmente no âmbito profissional, destaca-se o papel da universidade e do supervisor de estágio, que podem
assegurar que as atividades desenvolvidas pelos estagiários estejam relacionadas com a futura profissão e fornecer
suporte teórico-prático no campo de estágio extracurricular.
7134681 - OPINIÃO SOBRE APOIO AO ESTUDANTE NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO À UNIVERSIDADE.
Fabíola de Cássia Reghelin Basso (UFSM), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
Ingressar no ensino superior exige do estudante à adaptação a um universo totalmente novo, complexo e cheio de
novas exigências. O professor pode influenciar no processo de adaptação do aluno, auxiliando-os de diferentes formas.
Esse trabalho objetivou conhecer as opiniões de docentes em relação as formas de apoio que podem ser oferecidos por
eles ou por outros agentes que auxiliam no processo de adaptação do estudante ao ensino superior. Foram
entrevistados 16 professores universitários, de diferentes áreas do conhecimento (14 doutores), de ambos sexos, com
idade entre 34 e 69 anos, com experiência entre 2,5 a 39 anos de magistério, vinculados a quatro universidades (duas
públicas, duas privadas) do RS. As entrevistas foram analisadas através de processo de codificação descritiva indutiva.
As categorias geradas foram: apoio psicopedagógico, apoio psicológico e apoio ao desenvolvimento de carreira. No que
se refere ao apoio psicopedagógico, os docentes consideram que é papel da instituição de ensino ofertar apoio
continuado às questões de aprendizagem dos estudantes que apresentam dificuldades sejam elas físicas, cognitivas ou
emocionais. No que se refere ao apoio psicológico, os docentes consideram que os estudantes estão cada vez mais
necessitando de apoio ou mesmo atendimento psicológico em função da presença de sofrimento psíquico significativo
entre os estudantes. Consideram que podem incentivar os alunos a buscar ajuda, contudo, nem sempre sabem como
realizar essa orientação. Atribuem dificuldades de integração à problemas de aprendizagem, problemas psicológicos ou
de escolha profissional. No que se refere ao apoio ao desenvolvimento da carreira, os professores observam que são
figuras importantes na construção da identidade profissional, servindo como um modelo positivo ou negativo para os
estudantes. Observam que diferentes dificuldades nos alunos relacionadas a escolha do curso e carreira interferem no
desempenho acadêmico, contudo, não se sentem muito capacitados a orientar os alunos em relação a essas questões.
Os docentes reconhecem que os alunos necessitam de diferentes formas de apoio durante o seu percurso universitário
e desenvolvimento profissional, no entanto, reconhecem que a instituição apesar de ofertar serviços aos alunos não
consegue dar conta dessas dificuldades. Essas dificuldades atrapalham o processo de adaptação do estudante e estão
associados a situações de troca de curso ou evasão do ensino superior. Embora consigam identificar as necessidades
dos alunos, não conseguem, muitas vezes, auxilia-los em função de limitações associadas à formação ou rotina
acadêmica. Observa-se então a necessidade de desenvolvimento ou expansão dos serviços de atendimento
psicopedagógico ou psicológico aos estudantes.
9711198 - O QUE OS ESTUDANTES TÊM A DIZER SOBRE PROCRASTINAÇÃO? UMA ANÁLISE TEMÁTICA DE RELATOS
SOBRE O FENÔMENO.
Camila Jacques Pedroso (UFRGS), Roberta Zanini da Rocha (UFRGS), Ana Cristina Garcia Dias (UFRGS)
A procrastinação é o fenômeno de postergar tarefas pretendidas de maneira irracional, trazendo consequências ao
indivíduo. Percebe-se um alto índice deste fenômeno em ambientes acadêmicos devido à grande demanda de
atividades e de prazos a serem cumpridos. Esse comportamento faz com que estudantes tenham piores resultados
acadêmicos. Além disso, manter um estado de bem-estar emocional frente a realização das tarefas é um desafio, isso
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porque o discente pode experienciar culpa e outros afetos em decorrência deste comportamento. Este trabalho tem
como objetivo apresentar resultados parciais de uma análise dos relatos realizados por estudantes que participaram de
uma pesquisa sobre procrastinação acadêmica. A coleta de dados foi realizada online, através da Plataforma Survey
Monkey. Participaram 1.425 estudantes universitários brasileiros, tanto de graduação quanto de pós-graduação, de
universidades públicas e privadas. Destes, 211 participantes (M=27,03 anos, DP= 6,2 anos; 69,2% do sexo feminino,
50,7% da pós-graduação) deixaram comentários sobre a procrastinação em um campo aberto, de resposta não
obrigatória, ao final do questionário. Todos os 211 comentários foram selecionados para uma Análise Temática. Os
comentários diziam respeito a elogios sobre a pesquisa (39,8%), reclamações (45,5%), sugestões (14,2%), interesse em
receber os resultados (10%), agradecimentos (7,1%), pedido de ajuda e/ou desejo de mudança do comportamento
(5,6%). Verificou-se que diversos relatos realizavam uma autorreflexão acerca do seu próprio comportamento
procrastinatório, suscitada pela participação na pesquisa (22,3%). Os participantes também utilizaram o espaço para
relatar afetos negativos desencadeados pela pesquisa (4,3%) e para compartilhar reflexões (9,0%) a respeito do
fenômeno. Os relatos que apresentaram reflexões ou autorreflexões estão em processo de análise, sendo organizados
e analisados por temáticas. O impacto da procrastinação, tanto nos resultados acadêmicos, quanto na saúde mental do
estudante, foram aspectos muito discutidos pelos participantes. Ademais, percebeu-se que participantes que não se
identificavam como procrastinadores passaram a se definir desta forma após o questionário. Isso pode se dever à
autoanálise sobre o próprio comportamento realizada pelos participantes, estimulada pelas questões da pesquisa. A
necessidade de modificar o comportamento de procrastinar e o desejo de receber ajuda neste processo também foi um
tema bastante presente. A partir disso, conclui-se que é de extrema relevância para a compreensão do fenômeno e de
suas consequências a investigação das percepções dos estudantes sobre a procrastinação acadêmica. É somente através
deste conhecimento que estratégias e intervenções que visem a diminuir o sofrimento e a dificuldade que os estudantes
encontram de regular seu comportamento poderão ser desenvolvidas.
9918590 - EXPLORANDO DIFERENTES FORMAS DE PERCEBER E PENSAR O MUNDO E O OUTRO NA TRAJETÓRIA DE
DESENVOLVIMENTO: AÇÕES DO PROJETO DE MONITORIA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO/CAMPUS BAIXADA SANTISTA.
Carolina Bernardi de Souza (UNIFESP), Isabela Marques de Andrade (UNIFESP),
Bruno Alves Barros de Oliveira (UNIFESP), Camila de Freitas Allgayer (UNIFESP),
Nathan de Oliveira Ribas Martins (UNIFESP), Paulo Henrique Dias Silva (UNIFESP), Sara Del Prete Panciera (UNIFESP)
Nos módulos Psicologia do Desenvolvimento I e II do curso de Psicologia da Universidade Federal de São Paulo/campus
Baixada Santista, são discutidas perspectivas teórico-epistêmicas, com ênfase nas contribuições do desenvolvimento
cognitivo e sociocognitivo e da perspectiva sociohistórica dos ciclos de vida. Exploram-se, assim, aspectos históricos,
contribuições clássicas, controvérsias e tendências atuais. O projeto de monitoria ligado a esses módulos existe há 5
anos e, atualmente, conta com 5 estudantes. Algumas das atividades teórico-práticas realizadas estão articuladas às
ações da monitoria. Uma dessas atividades diz respeito ao desenvolvimento infantil e tem como objetivo favorecer a
compreensão sobre diferenças qualitativas nas formas das crianças se organizarem cognitivamente. A tarefa dos alunos
é elaborar um documentário em vídeo, apresentando crianças de diferentes idades respondendo a instrumentos que
avaliam formas de organização cognitiva ou linguística, e oferecendo explicações conceitualmente fundamentadas para
as semelhanças e diferenças observadas. São 6 os instrumentos utilizados: provas piagetianas; avaliação do juízo moral;
instrumento de sondagem do conceito de morte; escala de tarefas de teoria da mente; prova de resolução de conflitos;
e, tarefas de pragmática da linguagem. Para cada um deles foi elaborado um “kit” contendo: o protocolo de utilização
do instrumento; textos que tematizam conceitualmente a dimensão avaliada; artigos de relatos de pesquisa em que o
instrumento foi utilizado; TCLE e termo de uso de imagem. Essa atividade foi articulada às ações da monitoria da
seguinte forma: 1) os monitores selecionaram e organizaram, juntamente com a docente, os textos dos “kits”, bem
como um conjunto de textos complementares; 2) na aula de apresentação da atividade, coube aos monitores conduzir
a apresentação inicial e, em seguida, mediar a aproximação dos alunos aos “kits”; 3) nas semanas seguintes,
acompanharam os grupos na elaboração da atividade; 4) ao final do módulo, participaram das aulas de apresentação e
discussão dos documentários; 5) participaram da atividade interdisciplinar de debate sobre esta e outras experiências
com alunos do curso de Terapia Ocupacional; e 6) finalmente, participaram da avaliação e fechamento da atividade
teórico-prática. Reuniões semanais com a docente do módulo garantiram que todas as atividades foram realizadas em
parceria e sob sua supervisão. Este projeto de monitoria tem produzido efeitos nas atividades de sala de aula, sobretudo
pelos espaços de reflexão que fomenta, bem como na formação dos monitores, favorecendo uma compreensão
conceitual mais complexa do tema e o desenvolvimento de habilidades de escuta e de negociação de pontos de vista.
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8992940 - O PESO DO FUTURO: OS IMPACTOS DA ESCOLHA PROFISSIONAL EM ALUNOS DO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO MÉDIO
Lucas Glasner Pessoa (FPS)
A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta. Para entrar nesta última, uma das necessidades
que o adolescente possui é de escolher a profissão. Escolher a profissão, para ele - e para os que o cercam - será um
processo de pressões, construção e desconstrução de ideias. Isto pôde ser inferido através de uma entrevista semiestruturada com dez alunos do primeiro ano do Ensino Médio, de uma instituição de ensino privada na cidade do Recife,
Pernambuco, e analisado através da técnica da análise de discurso de Bardin. Foi visto, a partir das entrevistas, que, no
que se refere à entrada no Ensino Médio, há grande pressão tanto individual quanto por parte da família. E frente à este
momento, há uma reorganização da rotina por parte do estudante, além de presença de sentimentos como insegurança
referente ao vestibular e imaturidade referente à escolha. Com isso, vê-se que há um contato com a expectativa do
futuro já nesta etapa de vida e do colégio, além da presença de sentimentos conflitantes nesses estudantes.
1354914 - ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL APLICADA AO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.
Ylana Loss Coletti Moterani Santos (UNIVALI), Gabriela Heusi Jorge (UNIVALI)
Esse estudo de caso teve como objetivo facilitar o autoconhecimento e a reflexão sobre os múltiplos fatores envolvidos
na escolha profissional e forneceu orientações sobre a necessidade de desenvolvimento pessoal, para que favoreça o
processo na escolha do curso. Essa facilitação ocorreu através de processo grupal desenvolvido com alunos do terceiro
ano do Ensino Médio de uma escola localizada do município de Itajaí/SC. Participaram do grupo 30 jovens, com
aproximadamente 17 anos de idade, alunos de uma escola particular. Os alunos participaram de 10 encontros semanais
de duas horas, que ocorreram em uma sala de dinâmica de grupos do curso de Psicologia de uma Universidade do
estado de Santa Catarina. O grupo foi trabalhado com base em três módulos, sendo eles: autoconhecimento,
habilidades e competências e informação. Neste processo foram aplicadas entrevistas individuais preliminares, técnicas
psicológicas, dinâmicas de integração, testes psicológicos e atividades relacionadas a cada módulo, com pretensão de
redefinir o projeto de vida, vivenciar situações que favoreçam a escolha profissional, momentos de reflexão para o
autoconhecimento, possibilitar reconhecer suas habilidades e competências, orientar quanto à vida acadêmica e a
disponibilidade de cursos, apresentar as oportunidades e formas de ingresso, bolsas, financiamentos e demais
atividades ofertadas pela universidade, refletir sobre mercado de trabalho e socializar e integrar através dos encontros.
Nesse sentido, os objetivos do processo grupal foram todos cumpridos, visto que a maioria dos adolescentes conseguiu
elaborar o projeto de vida, definindo metas e objetivos para curto, médio e longo prazo, bem como firmar ou definir
sua escolha profissional. Deste modo considera-se importante realizar o processo de orientação profissional com
adolescentes durante a fase de dúvidas e escolhas que vivenciam ao final do Ensino Médio escolar, como meio de
facilitar a escolha profissional e elaboração do projeto de vida.

BLOCO DE PÔSTERES 21
2839660 - A BRINQUEDOTECA HOSPITALAR COMO ESTRATÉGIA DE HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE.
Maísa Hodecker (UFSC), Tatiane Medianeira Baccin Ambrós (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC),
Ariane Kuhnen (UFSC)
O objetivo deste estudo foi identificar a produção de artigos científicos envolvendoa importância da brinquedoteca para
o desenvolvimento infantil da criança hospitalizadapublicados em âmbito nacional entre 2008 até abril de 2018. Tratase de uma revisãointegrativa de literatura, realizada a partir das bases IndexPsi, SciELO, PePSIC, LILACS ePeriódicos
CAPES. Utilizou-se os descritores “brinquedo”, “hospital” e “criança”, a prioriselecionados segundo os Descritores em
Ciências da Saúde (DeCS). Selecionado nas bases dedados as opções: idioma português, publicados entre 2008 até 2018,
artigos completos, obteve-se o total de 151 resultados (IndexPsi=06; SciELO=21; PePSIC=04; LILACS=60; Periódicos
CAPES=60). Após leitura integral dos artigos e refinamento a partir dos critériosde inclusão e exclusão, a amostra
consistiu em 10 artigos científicos. Realizou-se uma análisesistemática dos achados, levantando como categoria
temática a humanização no atendimentoem saúde como uma das principais estratégias da brinquedoteca hospitalar.
Enfatizou-se nosachados que várias ações e modificações hospitalares têm sido realizadas em prol das criançasatravés
do movimento de humanização hospitalar, iniciativa do Ministério da Saúde em 2000.A Lei 11.104 de 2005 demonstra
a importância do brincar no contexto da saúde e a ênfasedada a ambientes que promovam saúde e qualidade de vida
dentro do hospital. Essa leiassegura a obrigatoriedade de unidades de saúde que contenham regime de internação
infantile instalem e implementem a brinquedoteca hospitalar. A brinquedoteca fornece uma visão deque ambientes
hospitalares não somente são espaços de adoecimento e sofrimento, mas derecuperação da saúde e bem-estar. Esse
espaço humanizado torna a internação umaexperiência menos traumática para a criança, pois a adentra em um espaço
que está habituadafora do contexto hospitalar. Além disso, possibilita melhores condições de permanência paraa
criança e seu acompanhante, propicia interações sociais, aprendizagem, distração edesenvolvimento infantil.
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9599452 - AS REPERCUSSÕES DA DOENÇA RENAL CRÔNICA NA ROTINA DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO DE
HEMODIÁLISE
Luísa Sousa Monteiro Oliveira (UFPA), Heloisa Sâmella Santos dos Santos (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA), Larice Pinto de Almeida (Clínica Neuropsicológica Infantil).
O desenvolvimento humano é caracterizado por continuidades e mudanças nas habilidades motoras, cognitivas e
psicossociais. O diagnóstico e tratamento de uma doença crônica na infância, como a doença renal crônica (DRC), pode
ocasionar um impacto negativo na rotina da criança e de sua família, como alterações nas atividades de vida diária,
constantes idas ao ambulatório, interferências na escola e participação social. A rotina pode ser entendida como um
conjunto de comportamentos observáveis que ocorrem com certa regularidade e previsibilidade, tem impacto no bem
estar e na saúde. Objetivou-se identificar as áreas problemas na rotina de crianças com DRC. Trata-se de um estudo
exploratório com abordagem quanti-qualitativa, realizado no setor de Terapia Renal Substitutiva de um hospital
pediátrico em Belém-PA, no período de setembro a outubro de 2017. Participaram 10 crianças, de 8 a 12 anos, em
tratamento de hemodiálise. Foi utilizado como instrumento de avaliação a Medida Canadense de Desempenho
Ocupacional (COPM), a fim de mensurar as áreas problemas que sofreram maior impacto devido a doença renal crônica,
além da possibilidade de atribuir grau de importância a essas atividades, que varia numa escala de 1 a 10, de forma
crescente. Os resultados mostraram que a DRC e o tratamento influenciaram de maneira significativa o envolvimento
de atividades cruciais para o desenvolvimento. As atividades mais prejudicadas foram: ir à escola (50%), tomar banho
sozinho (30%), tomar banho de piscina e viajar (ambas 10% cada). As atividades que tiveram pontuação máxima de
importância estão relacionadas a vida escolar, o autocuidado e a socialização. Observou-se que as crianças
demonstravam grande preocupação com a escola e a socialização, pontuando menor grau de desempenho e satisfação
a essas atividades. Em relação à escola as dificuldades relatadas envolviam a falta de tempo devido o deslocamento até
o hospital, o cansaço e o medo de passar mal durante as aulas. A socialização a partir do brincar também apresentou
mudanças, pois a maioria das crianças relatou que deveria se preocupar com o cateter e não podiam mais brincar de
pular corda, andar de bicicleta e “taco”. Foram identificadas que as áreas mais afetadas da rotina das crianças se
remetem aos cuidados pessoais, lazer e educação. Foi possível apreender que as consequências de uma doença crônica
levam a criança a passar por transformações diárias, condicionando-a desde muito cedo à perda no desempenho de
atividades significativas e fundamentais que acabam por afetar diretamente na evolução do seu processo de
desenvolvimento.
4367235 - CRENÇAS FATAIS: EFEITOS DA CRENÇA EM TEORIAS CONSPIRATÓRIAS NA INTENÇÃO DE VACINAÇÃO
INFANTIL.
Felipe Vilanova de Gois Andrade (PUCRS), Ângelo Brandelli Costa (PUCRS)
Recentemente, várias teorias conspiratórias ganharam popularidade, como aquelas que associam o uso de vacinas ao
autismo. Um dos impactos da crença em teorias conspiratórias sobre vacinas pode ser a redução da intenção de vacinar
crianças. Diante dos surtos recentes no Brasil de doenças evitáveis por vacina, como poliomielite e sarampo, torna-se
fundamental investigar os efeitos das crenças conspiratórias. Assim, o objetivo do presente estudo foi verificar se as
crenças em teorias conspiratórias sobre vacinas predizem a intenção de vacinação infantil. A coleta de dados foi
realizada por meio de formulário online entre dezembro de 2018 e março de 2019. Participaram do estudo 248
indivíduos com idades entre 18 e 64 anos (M=29,17; DP=10,94), 65,7% do gênero feminino. Os participantes
responderam ao Flexible Inventory of Conspiracy Suspicions (FICS), que mede crenças em teorias conspiratórias, e a
uma vinheta experimental que retratava uma menina (Sofia) com uma doença fictícia (Disomeria). Depois de ler a
vinheta, os participantes respondiam à pergunta “Indique o quanto de certeza você tem de que vacinará Sofia contra
Disomeria”, que variava de 0 (Com certeza não vacinarei) a 6 (Com certeza vacinarei). Foi realizada uma regressão
logística binária tendo como variável independente a média no FICS e como variável dependente a resposta
dicotomizada à vinheta. Resultados indicaram que a média no FICS prediz significativamente a intenção de vacinação
infantil (Wald χ² (1) = 35,27, p<0,001) e que o aumento de um ponto na média do FICS corresponde a uma probabilidade
69% menor de ter certeza que vacinaria a criança (O.R.=0,31; 95% I.C. [0,21-0,46]; R² de Nagelkerke=0,29). Portanto, os
resultados demonstram que a psicologia pode contribuir no estudo das crenças conspiratórias sobre vacinas e
consequentemente no combate aos surtos de doenças evitáveis por vacinas. Ademais, dado seu alto impacto, crenças
conspiratórias devem ser alvo de campanhas governamentais contra desinformação.
2511983 - CUIDANDO DO CUIDADOR: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE ESCUTA E INTERVENÇÃO PARA
EDUCADORES SOCIAIS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
Maria Carolina Marques dos Santos (UFRPE), Pompéia Villachan-Lyra (UFRPE), Sarah Vasconcellos (Aba Global
School), Wilma Maria Alves Soares de Sousa (Secretaria Executiva de Assistência Social de Pernambuco)
Esse trabalho tem como finalidade relatar a experiência de um grupo de escuta e intervenção com educadores
sociais/cuidadores que atuam no contexto de acolhimento institucional de Recife/PE. O acolhimento institucional de
crianças e adolescentes é a principal medida utilizada quando estes sujeitos estão em situação de vulnerabilidade e
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risco. Dentre os profissionais que atuam com as crianças e adolescentes acolhidos, o educador social/cuidador tem um
papel fundamental para a qualidade do atendimento, pois é o responsável pelo cuidado direito e cotidiano dos
acolhidos, sendo uma de suas funções vincular-se afetivamente às crianças/adolescentes. Por vivenciarem uma rotina
de alta complexidade, os educadores social/cuidadores demonstraram sofrer com estresse e ansiedade, não sabendo
lidar com muitas das dificuldades emocionais oriundas de seu ambiente de trabalho. Como resultado de um curso de
formação oferecido por nós a esses profissionais, foi por eles solicitado um espaço de escuta e intervenção psicológica.
Identificamos suas principais demandas socioemocional e realizamos um grupo de convivência e escuta, com vista a
promoção do bem-estar dos profissionais e minimização e/ou superação de dificuldades do cotidiano vivido no
acolhimento institucional. Foram 12 encontros semanais, com duração média de 3 horas cada. Participaram dos
encontros 10 educadores sociais/cuidadores atuantes em Recife-PE. Suas principais demandas foram: compartilhar
angústias emergentes oriundas do trabalho; (re)significar experiência de atuar em acolhimento institucional;
repercussão da formação de vínculo com os acolhidos e os profissionais; e empoderamento profissional. Os encontros
foram então planejados e realizados com a mediação de duas psicólogas. Realizamos situações promotoras de
motivação e enfrentamento para contribuir com a promoção de saúde e bem-estar (físico e emocional) das
participantes. O grupo possibilitou aos participantes: identificar e refletir sobre suas emoções e sentimentos;
compartilhar desafios do acolhimento institucional com adolescentes: tais como sexualidade, identidade,
estranhamento e violência; reflexão sobre suas trajetórias de vida e (re)construção de suas identidades pessoal e
profissional; compreensão empática e formação de qualidade das relações interpessoais com as crianças e adolescentes
acolhidos e os outros profissionais. Desse modo, esse estudo corrobora com a compreensão que cuidar do profissional,
nesse caso o educador social/cuidador, é fundamental para que ele possa trabalhar mais efetivamente e realizar um
cuidado de qualidade aos acolhidos.
9322426 - DESCRIÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA COM FOCO EM ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO.
Amanda de Aquino Peixoto (UFPA), Manoella Canaan Carvalho Cleophas Cunha (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA), Ruth Daisy Capistrano de Souza (UFPA)
As questões de saúde não resolvidas na atenção básica são referenciadas para os serviços de maior complexidade, como
os ambulatórios de especialidades e os serviços de apoio diagnósticos e terapêuticos. Vinculado a Universidade Federal
do Pará e anexo ao Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança
(CASMUC) realiza acompanhamento a crianças que apresentam alterações no desenvolvimento. A compreensão da
dinâmica deste serviço de referência pode promover conteúdo significativo para embasar melhorias em sua
organização, bem como garantir apropriação a seus usuários, aumento de informação e participação para viabilizar
políticas de promoção à saúde. Assim, por objetivo pretendeu-se descrever o espaço físico, equipe profissional, a
organização, funcionamento e assistência prestada pelo CASMUC às crianças e suas famílias. Trata-se de estudo
descritivo de um ambulatório especializado que atende pessoas oriundas da região metropolitana de Belém e interiores
do Estado do Pará. Fundado em 2013, o Centro possui uma área de 700 m², dividida em dois pavimentos, com doze
consultórios, quatro salas de aula, sala para professores, copa e banheiros com acessibilidade. No térreo, funciona o
serviço de assistência à saúde e, no segundo piso, as atividades de ensino e pesquisa. O serviço funciona de segunda a
sexta-feira de 8h às 18h. Os encaminhamentos são realizados pela rede de atenção básica e o serviço é constituído por
uma equipe em especialidades pediátricas de oncologia, reumatologia, cardiologia, gastroentereologia, alergologia,
ambulatório de desenvolvimento e aprendizagem e autismo; e ginecologia, mastologia e no atendimento à mulher.
Além das consultas médicas, o ambulatório oferece grupo de escuta e avaliação neuropsicológica, por meio de ensino,
pesquisa e extensão. Em 2018 foram realizadas cerca de 6.000 consultas, evidenciado assim um elevado índice de
atendimentos. Recentemente o CASMUC incluiu no quadro funcional um profissional do serviço social, contudo, o
serviço indica requerer investimentos em ações de promoção da saúde direcionadas aos usuários no âmbito
multiprofissional, integração dos membros da equipe, família, redes de apoio social e setores governamentais.
Considera-se que, por vezes, as consultas especializadas encontram-se desvinculadas dos exames e terapias
complementares, resultando fragmentação dos processos diagnósticos e terapêuticos, incorporado atrasos
significativos na definição e início dos tratamentos, resultando em perda da oportunidade terapêutica, mudando o
estágio clínico e o prognóstico do tratamento.
4579992 - DESENVOLVIMENTO DE BEBÊS PREMATUROS: A INFLUÊNCIA DO SEXO, PESO, IDADE GESTACIONAL E
TEMPO DE INTERNAÇÃO.
Janaina Senhorini dos Santos (SORRI Bauru), Janaina Senhorini dos Santos (SORRI Bauru),
Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP), Gabriella Passos Perezin (UNESP)
A prematuridade é um evento multideterminado que tem desdobramentos importantes sobre o desenvolvimento de
bebês. Aspectos como idade gestacional, peso e tempo de internação tem relação direta com a prematuridade. O
estudo teve como objetivo comparar idade gestacional, peso e tempo de internação de meninas e meninos e, também,
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comparar e correlacionar o desenvolvimento, aos três meses, considerando o sexo, idade gestacional, peso e tempo de
internação. Participaram 153 bebês que são atendidos em um projeto de intervenção precoce, da SORRI-BAURU, sendo
75 meninos e 77 meninas e seus pais como informantes. Para a coleta dos dados foram utilizadas informações
sociodemográficas, e os dados de desenvolvimento obtidos com as Escalas Bayley III. Os dados obtidos apontaram para
idade gestacional sem diferenças significativas entre meninos (Média=33,8 semanas) e meninas (Média=33,6) e peso
(Meninos, Média=2215grs; Meninas, Média=2036grs). Todavia, os meninos (Média=43,1 dias) ficaram
significativamente mais tempo internados (p=0,024) do que as meninas (Média=20 dias). Quanto o desenvolvimento
entre meninos e meninas não foram encontradas diferenças significativas em nenhuma das áreas avaliadas, ainda que
as médias das meninas tenha sido menor em todas elas (Cognição, Linguagem Receptiva e Expressiva e,
Desenvolvimento Motor Fino e Amplo). Para a idade gestacional foram considerados os Grupos 1, com até 33 semanas
de gestação (n=59) e o 2, com 34 semanas ou mais de gestação (n-94). Observou-se diferenças significativas em todas
as áreas avaliadas, com médias menores para os bebês do Grupo 1. Para o peso foram considerados os Grupos 1, com
até 2000grs (n=63) e o 2, com 2001grs ou mais (n-90). Observou-se diferenças significativas em todas as áreas avaliadas,
com médias menores para os bebês do Grupo 1. Quanto ao tempo de internação foram considerados os Grupos 1, com
até nove dias de internação (n=85) e o 2, com 10 dias ou mais de internação (n=68). Análises de correlação confirmaram
esses dados. Observou-se correlação positiva moderada entre idade gestacional e peso com todas as páreas avaliadas,
significando que quanto maior a idade gestacional e o peso ao nascer, melhor o desenvolvimento dos bebês aos três
meses. A correlação com tempo de internação foi moderada e negativa também com todas as áreas, o que significa que
quanto mais tempo internado, pior o desenvolvimento dos bebês aos três meses. Dados indicam a necessidade de
avaliação de desenvolvimento precocemente de modo que atendimentos especializados sejam oferecidos e atuem
como fator de proteção ao desenvolvimento de bebês prematuros.
3294994 - PRINCIPAIS PROBLEMAS E DIFICULDADES QUE MOBILIZAM PAIS E CUIDADORES A PARTICIPAREM DO
PROGRAMA ACT.
Milena Carolina Fiorini (UFSC), Joyce Lucia Abreu Pereira Oliveira (UFSC), Luciane Guisso (UFSC),
Maria Aparecida Crepaldi (UFSC)
O Programa ACT é uma intervenção psicoeducativa universal para pais, mães e cuidadores de crianças entre zero e oito
anos. Foi desenvolvido em 2001, pela APA – Associação Americana de Psicologia e tem como objetivo habilitar famílias
a desenvolverem ambientes saudáveis, seguros e estáveis, com foco na prevenção da violência contra a criança. O
programa é estruturado em uma reunião prévia e oito sessões semanais de duas horas cada. Os conteúdos
programáticos abarcam questões sobre desenvolvimento infantil, repercussão da violência no comportamento,
regulação emocional de pais/crianças, impacto dos meios eletrônicos na educação dos filhos e disciplina positiva. Na
reunião prévia, a seguinte pergunta é feita aos participantes: “Quais são os principais problemas e dificuldades mais
sérias com seus filhos que fez com que tivessem interesse em participar do Programa ACT”? O objetivo deste estudo foi
compreender os principais fatores que despertaram o interesse e mobilizaram as pessoas a participarem do Programa
ACT, em dez grupos de intervenção, realizados em oito instituições de Florianópolis/SC, entre 2018 e 2019. As respostas
de 64 participantes foram compiladas no programa Atlas.ti, que resultou no apontamento de 110 problemas e/ou
dificuldades. Esse material passou por análise de conteúdo, que gerou 44 subcategorias e nove categorias finais, listadas
a seguir: 1. Comportamentos difíceis das crianças; 2. Rotina da criança; 3. Regulação emocional da criança; 4.
Sentimentos/emoções negativas dos pais; 5. Compreensão do comportamento e desenvolvimento da criança; 6.
Utilização de disciplina positiva; 7. Regulação emocional dos pais; 8. Coparentalidade; e 9. Controle dos meios
eletrônicos. De acordo com o conteúdo programático do programa, evidencia-se que a maioria dos fatores listados
foram contemplados ao longo das sessões. Esses resultados são importantes para fins de avaliação das expectativas dos
participantes, consequente alinhamento das temáticas a serem trabalhadas e prevenção da evasão dos participantes
em grupos futuros.
4663659 - RISCO PSICOSSOCIAL E COPING EM MÃES DE CRIANÇAS DIAGNOSTICADAS COM PARALISIA CEREBRAL.
Nádia Boldi Coutinho (UFES), Alessandra Brunoro Motta (UFES), Claudia Broetto Rossetti (UFES),
Ana Carolina Maffazioli (UFES), Daniela Dadalto Ambrozine Missawa (UFES),
Silvia Lorenzoni Perim Seabra (UFES)
Ser responsável pelo cuidado cotidiano de uma criança com paralisia cerebral (PC) pode implicar em um contexto
estressor, capaz de gerar sobrecarga física e emocional no cuidador. Isso deve-se ao fato de que crianças com PC
apresentam níveis diversos de limitações funcionais e, portanto, graus diferentes de dependência na realização das
atividades de vida diária. Partindo do pressuposto apontado pela literatura de que as mães ainda ocupam papel central
no cuidado de suas crianças, esse estudo teve como objetivo descrever e analisar as relações entre risco psicossocial e
as estratégias de coping apresentadas por mães de crianças com paralisia cerebral. Participaram deste estudo 4 mães
de crianças na faixa etária entre 45 e 60 meses, atendidas em um serviço de reabilitação particular de um município da
região metropolitana do estado do Espírito Santo. As participantes responderam aos instrumentos Psychossocial
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Assessment Tool (PAT) e Escala de Coping, para análise do risco psicossocial e estressores e estratégias de coping,
respectivamente. Ambos os instrumentos foram processados, descritos e analisados a partir de suas próprias normas e
indicações autorais. Os resultados apontaram que a maioria das mães participantes (n=3) foram classificadas pelo PAT
como “risco clínico”, indicando a necessidade de intervenção profissional. A maioria das estratégias apresentadas pelas
mães participantes desse estudo estiveram relacionadas a processos adaptativos, com destaque para as
macrocategorias de coping: busca de suporte, busca de informação e a negociação. A análise do coping e as condições
de risco psicossocial mostrou que mães classificadas com risco psicossocial em nível clínico apresentaram estratégias
de macrocategorias de coping adaptativas (negociação, busca de suporte, busca de informações, resolução de
problemas e autoconfiança) e não adaptativas (oposição, desamparo e isolamento). Apenas uma mãe apresentou a
classificação de risco psicossocial universal, indicando a presença de recursos para superar a dificuldade. As respostas
dessa mãe à Escala de Coping mostraram o predomínio de estratégias relacionadas a um coping adaptativo (negociação,
busca de suporte e acomodação), e somente uma resposta na macrocategoria de coping não adaptativo (isolamento).
Ainda que a maior parte das mães tenham apresentado altos níveis de risco psicossocial, os resultados mostraram um
cenário favorável ao ajustamento dessas mulheres. Considera-se que este estudo é capaz de contribuir para a
compreensão acerca das temáticas do risco psicossocial e coping no contexto da paralisia cerebral.
Financiamento: Bolsa CAPES.
6946836 - POLÍTICAS E DISPOSITIVOS DE CUIDADO EM SAÚDE MENTAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA: UMA
ANÁLISE DO CENÁRIO ATUAL.
Juliana da Rosa Marinho (UFSM), Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
A saúde mental de crianças e adolescentes tem sido uma preocupação frequente, contexto em que as políticas públicas
no âmbito psicossocial constituem-se como o principal recurso para promoção e recuperação da saúde mental. Diante
disso, o presente trabalho apresenta uma descrição das principais políticas sociais de saúde voltadas para a infância e
adolescência, indicando quais ações e dispositivos são previstos para a oferta de cuidados. Inicialmente, destacam-se a
Constituição Federal, que coloca saúde como direito de todos, e o Sistema Único de Saúde (SUS), que garante um
cuidado integral, universal e igualitário, incluindo o público infantojuvenil. Fortalecendo esses pressupostos, o Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA) determina como dever do Estado a promoção de uma política que contribua para
um desenvolvimento saudável e harmonioso de crianças e jovens. Especificamente na atenção psicossocial, a Portaria
nº 3.088 de 2011 se destaca ao estabelecer a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e considerar que crianças e
adolescentes são grupos vulneráveis, merecendo cuidados especiais. Na atenção especializada, o principal dispositivo
de ação proposto é o Centro de Atenção Psicossocial (CAPSi), serviço aberto de atendimento às demandas relacionadas
a transtornos mentais graves e persistentes. Na atenção residencial de caráter transitório, por sua vez, a Unidade de
Acolhimento Infanto-Juvenil é o dispositivo proposto para oferecer cuidados contínuos com foco nas pessoas em
situação de vulnerabilidade social e familiar que demandam acompanhamento terapêutico e protetivo. Tais propostas
devem funcionar em articulação com outros setores, como Assistência e Educação, além de estabelecer vínculos com
serviços territoriais. Considera-se que os dispositivos de cuidado em saúde mental para a infância e adolescência
parecem insuficientes, tanto porque ainda não foram implementados em sua integralidade, quanto porque há pouco
investimento em promoção de saúde e prevenção de agravos. Isso se mostra particularmente preocupante se
considerarmos que, desde 2017, a aprovação da revisão da Política Nacional de Saúde Mental acarretou retrocessos no
movimento da luta antimanicomial, fragilizando ainda mais a RAPS existente. Ao considerarmos que a intervenção
precoce nos problemas da criança e do adolescente está associada à maior eficácia na resolução das demandas de saúde
mental ao longo do ciclo vital, compreendemos o quanto é fundamental investir nas políticas e dispositivos de atenção
psicossocial para a infância e adolescência, envolvendo todos os níveis de atenção. Para isso, considera-se pertinente
promover mais discussões sobre a saúde mental infanto-juvenil, mobilizando profissionais, gestores e comunidade para
fortalecimento, qualificação e ampliação da RAPS.
5199557 SENSIBILIDADE E AUTONOMIA NA DESCRIÇÃO DE MULHERES DE TRÊS GERAÇÕES FAMILIARES.
Criscielle Coutinho Campos Gomes (FSMA), Katia Nahum Campos (FSMA)
As transformações sociais têm afetado a organização da família, observando-se o surgimento de novos arranjos
familiares. Destacam-se as mudanças nas relações de gênero e no papel da mulher na família, suas funções de mãe,
esposa e dona de casa, em consequência de conquistas femininas. O modelo de família formado pelo pai provedor e
pela mãe dona de casa é questionado, principalmente nas classes médias urbanas brasileiras. Atualmente, este grupo
de mulheres brasileiras é educado para competir e crescer profissionalmente, para acreditar e buscar o sucesso pessoal
e para valorizar a sua independência financeira. Novos espaços sociais surgiram para as mulheres, permitindo, dentre
outros aspectos, conquistas de direitos legais, uma considerável inserção no mercado de trabalho e maior autonomia
em suas escolhas afetivas. Ao mesmo tempo, as mulheres ainda são treinadas para ser o apoio de suas famílias, como
esposas e mães. Desta forma, este trabalho pretende investigar as características valorizadas na descrição de mulheres
de três gerações familiares (filha, mãe e avó materna). Para isso, foram entrevistadas cinco famílias - filha (F), mãe (M)
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e avó materna (A) - residentes no Rio de Janeiro, e solicitou-se que cada participante descrevesse umas às outras. Por
exemplo, a filha (F) descreveria sua mãe (M) e avó (A); a mãe descreveria sua filha (F) e mãe (A) e a avó descreveria sua
filha (M) e neta (F). Para análise das entrevistas, foram utilizadas as seguintes categorias: Feminilidade e estética (FEM);
Sensibilidade e emotividade (SEN); Capacidade de exercer múltiplos papéis (CEMP); Autonomia (AUT); Cuidadora na
família/Relações familiares (CNF); Senso de dever e valores (SDV); Tenacidade (TEN). As características levantadas pelas
famílias entrevistadas representam um conjunto de pensamentos que define a mulher da atualidade. Nas três gerações,
foi ressaltada a sensibilidade, ou seja, a capacidade de expressar e captar sentimentos, de ser sensível à necessidade do
outro, destacando características como: ser delicada, amiga, atenciosa, doce, cordial. A autonomia também apareceu
nos discursos, sendo ressaltada a capacidade de governar-se pelos próprios meios, ser independente, ter o próprio
dinheiro, saber o que quer, trabalhar, estudar e tomar as próprias decisões. Conclui-se que as características descritas
nas três gerações de mulheres tiveram uma relação, apesar de as participantes deste estudo vivenciarem momentos
históricos diversos. Devido à convivência entre as três gerações, há um diálogo entre as diferentes experiências e visões
de mundo.

BLOCO DE PÔSTERES 22
4234987 - ASSOCIAÇÕES ENTRE A COMUNICAÇÃO CONJUGAL E O TEMPO DE RELACIONAMENTO EM COABITAÇÃO.
Lídia Käfer Schünke (UNISINOS), Clarisse Pereira Mosmann (UNISINOS)
O casamento é um dos relacionamentos interpessoais mais importantes e significativos da adultez. A comunicação é
um processo importante no contexto da conjugalidade, estando fortemente relacionada ao nível de funcionalidade do
casal. As relações conjugais são dinâmicas, e os padrões de funcionamento de um casal tendem a se estabilizar ao longo
do tempo. O presente estudo analisou associações entre dimensões da comunicação conjugal e o tempo total de
relacionamento em coabitação (TRC), através de metodologia descritiva, correlacional, quantitativa e transversal, com
seleção por conveniência. Participaram 280 homens e mulheres (F= 63,2%; M=36,8%) residentes no território nacional,
com idade média de 37,2 anos (dp=11,52 ) e tempo médio de coabitação de 10,84 anos (dp=11,04), sendo 67,5% casados
no civil ou religioso e 32,5% morando juntos ou com união estável. Todos os participantes responderam a um
questionário sociodemográfico e a subescala de comunicação da Dutch Marital Satisfaction and Communication
Questionnaire, que avalia a comunicação conjugal através das dimensões comunicação aberta e comunicação negativa.
Os dados foram submetidos à análise estatística através da correlação de Spearman, indicando correlação negativa
entre o TRC e a dimensão de comunicação aberta (p<0,01; r= -0,291). Todos os itens desta dimensão foram
negativamente correlacionados com o TRC: conversa sobre problemas pessoais (p<0,01; r= -0,287 ), sobre interesses
mútuos (p<0,01; r= -0,263 ), sobre acontecimento diários (p<0,01; r= -0,249), demonstração de sentimentos (p<0,01; r=
-0,155) e de compreensão (p<0,05; r= -0,144 ) e aceitar conselhos do parceiro(a) (p<0,01; r= -0,175). Não foram
verificadas associações entre a dimensão de comunicação negativa e o TRC. Estes resultados apontam para novas
possibilidades de compreensão do fenômeno da comunicação conjugal considerando as relações familiares ao longo do
ciclo vital, uma vez que se verifica na literatura que casais em relacionamentos de longa duração lançam mão de mais
estratégias de comunicação positivas em detrimento das negativas. Ressalta-se a relevância destes resultados, pois os
processos de comunicação possuem influência no ajustamento e na satisfação conjugal, podendo agir como promotores
de intimidade entre o casal, ou de afastamento e estratégias destrutivas para resolução de conflitos. Sugere-se futuros
estudos com outras populações em diferentes contextos, para aprofundar e explorar tais achados a fim de embasar
possíveis intervenções de promoção de saúde na seara da conjugalidade
8327980 - CONCEPÇÕES SOBRE A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA: PERSPECTIVAS DE UM PÚBLICO LEIGO E DE
PROFISSIONAIS TERAPEUTAS DE FAMÍLIA.
Laura Moraes Ribeiro (UFRGS)
As famílias têm vivenciado diversas mudanças referentes à sua configuração e funcionamento. A família nuclear intacta,
geralmente compreendida como um padrão a ser alcançado, tem vivenciado uma redução significativa no contexto
brasileiro, enquanto os arranjos contemporâneos, como os casais sem filhos e as famílias monoparentais,
homoparentais e recasadas, se tornaram mais prevalentes. Diante disso, pesquisadores têm se dedicado a estudar estas
transformações na realidade brasileira, compreendendo que apesar das transformações, as famílias desempenham o
papel de proteção e desenvolvimento de seus membros. Entretanto, há poucos estudos que investigam a compreensão
destas mudanças pelos sujeitos que as vivenciam, bem como pelos profissionais que atuam diretamente com as famílias.
Portanto, este estudo objetivou explorar e descrever as diferentes concepções de família, compartilhadas entre sujeitos
leigos e profissionais de terapia familiar, em termos de sua configuração e estrutura. Participaram 4 terapeutas de
família e 5 participantes leigos. Como instrumento foi utilizado um questionário sociodemográfico. Como procedimento,
foi realizada uma sessão do grupo focal com cada grupo de participantes. Esta teve duração aproximada de 1h30 e foi
coordenada por uma moderadora e uma co-moderadora que realizaram as perguntas disparadoras: “Na sua opinião o
que define família” e “O que distingue um grupo familiar de um outro tipo de grupo?”. Os dados foram analisados a

487

partir da técnica de análise de conteúdo, dedutivamente. As categorias foram baseadas em construtos da Terapia
Familiar Estrutural, teoria utilizada como referencial deste estudo, sendo estas: Definição de família, Configuração
familiar e Estrutura familiar. Em relação à primeira categoria, os participantes relataram a coexistência de critérios
tradicionais (consanguinidade e parentesco) e contemporâneos (vínculo e afeição) para a definição de família. Na
segunda categoria destacaram que o arranjo da família não influencia seu funcionamento e que as configurações
contemporâneas devem adquirir maior visibilidade e legitimidade. Na terceira categoria, o grupo leigo destacou
embates entre as gerações mais jovens e mais antigas da família, em que estas resistem às mudanças de regras e papeis
que aquelas pretendem implementar. O grupo de terapeutas baseou-se na experiência profissional para relatar o
mesmo choque de gerações destacado pelos leigos. Em suma, ambos os grupos apresentaram perspectivas semelhantes
apesar da heterogeneidade dos participantes. Este resultado pode relacionar-se ao momento de transição que as
famílias vivenciam, pois se infere que estejam caminhando de um padrão único de família para o reconhecimento de
padrões múltiplos de configuração e estrutura.
4797558 - DIFERENÇAS DE GÊNERO NA PARENTALIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO DA REGULAÇÃO EMOCIONAL
ENTRE PAIS E MÃES
Ana Carolina Maffazioli (UFES), Ana Cristina Barros da Cunha (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro),
Claudia Broetto Rossetti (UFES), Nádia Boldi Coutinho (UFES), Silvia Lorenzoni Perim Seabra (UFES),
Daniela Dadalto Ambrozine Missawa (UFES)
A parentalidade é vivenciada de maneiras distintas pelo pai e pela mãe, tanto por questões sociais quanto históricas.
Diferente da mãe, que, historicamente, representa a cuidadora principal com maior impacto para o desenvolvimento
dos filhos, o pai passou a ocupar esta função somente a partir de 1980. Com as diferenças na função de cuidador de
acordo com o gênero, existe outro fator relevante estudado atualmente: a coparentalidade, ou seja, a interação entre
o pai e a mãe no exercício compartilhado dos seus papéis de cuidadores. A coparentalidade, quando positiva, contribui
para um apego seguro e, consequentemente, para o desenvolvimento sócio afetivo da criança. Considerando que a
regulação emocional, tanto materna como paterna, é fundamental para o exercício da coparentalidade e tem impacto
para o desenvolvimento infantil, o objetivo desta pesquisa foi comparar a regulação emocional entre pais e mães a fim
de discutir sobre as diferenças de gênero na parentalidade. Método: Com base em estudo descritivo exploratório, dados
de regulação emocional de cinco pais e mães com filhos entre dois e onze anos de idade foram coletados por meio da
Escala de Regulação Emocional de Pais (EREP), que avalia quatro aspectos da regulação materna\paterna no exercício
da parentalidade: 1) orientação às emoções da criança; 2) evitação das emoções da criança; 3) falta de controle
emocional; e 4) aceitação das emoções, tanto próprias quanto as da criança. Os dados foram analisados
descritivamente, através de médias, para comparar indicadores de regulação emocional entre os pais e as mães.
Resultados: A média das mães foi superior à dos pais nos quatro aspectos da regulação emocional parental avaliados
pela EREP. Discussão: Os achados sugerem existir maior dificuldade dos pais na regulação de suas emoções no exercício
da parentalidade, o que pode ser explicado pelas diferenças de gênero na regulação emocional. Estudos sugerem que,
culturalmente, mulheres são incentivadas a expressar sentimentos, enquanto homens aprendem a minimizar o que
sentem e suprimir suas emoções. Conclusão: Face a escassa literatura sobre regulação emocional materna e paterna
relacionada à parentalidade, conclui-se ser necessário mais pesquisas para investigar os fatores relacionados às
diferenças de gênero no exercício da parentalidade e discutir sobre seus efeitos no desenvolvimento infantil a fim de
propor intervenções para uma prática parental positiva.
9992162 - O QUE DIZEM AS CRIANÇAS SOBRE A GUARDA DOS FILHOS APÓS O DIVÓRCIO DOS PAIS? UMA PROPOSTA
DE AVALIAÇÃO.
Camila Bianca Rodycz (UFRGS), Adriana Wagner (UFRGS)
Introdução: este trabalho insere-se num projeto de pesquisa qualitativo exploratório que visa a investigar as percepções
de crianças sobre a guarda dos filhos após o divórcio dos pais, independentemente de sua configuração familiar. Em
particular, visa a investigar as percepções de crianças sobre o exercício da coparentalidade no contexto do divórcio.
Pretende-se, assim, dar voz aos principais atores interessados nesta questão, o que tem sido negligenciado nas
pesquisas. Contudo, para que seja possível dar voz às crianças, é necessário elaborar estratégias adequadas para captar
suas falas. Os maiores desafios são superar a desigual relação de poder entre pesquisador/adulto e participante/criança
e utilizar recursos adequados para estimular a sua expressão. Objetivo: Construir um instrumento que propicie a
expressão das crianças quando o tema é a guarda dos filhos após o divorcio dos pais. Procedimentos: Inicialmente,
desenvolvemos um roteiro semiestruturado de entrevista individual utilizando histórias fictícias ilustradas. As histórias
são estímulos lúdicos e que fazem parte do universo infantil, e sua utilização visa a minimizar o constrangimento que
uma entrevista direta com a criança pode causar. Além disso, com a utilização das histórias, pretende-se introduzir o
tema da pesquisa e exemplificar situações experimentadas por crianças que vivem sob guarda unilateral ou
compartilhada, pois muitas crianças podem não conhecê-las. A versão inicial deste roteiro de entrevista foi submetida
à avaliação de três especialistas: uma psicoterapeuta com experiência no atendimento a crianças; uma psicóloga perita
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em ações de disputa de guarda; e uma psicóloga pesquisadora em nível de Doutorado. Após, foi realizado um grupo
focal, composto por 5 crianças, de 7 a 10 anos de idade, oriundas de diferentes configurações familiares, com o objetivo
de avaliar a reação das crianças ao instrumento. Por fim, serão realizadas, no mínimo, duas entrevistas-piloto.
Resultados: o estudo está em andamento, e os resultados serão apresentados durante o Congresso. Espera-se que o
instrumento tenha potencial aplicação posterior em contexto clínico e judicial.
7916574- RELAÇÕES ENTRE COPARENTALIDADE E COMPORTAMENTO INFANTIL NA PERSPECTIVA DE MÃES COM
CRIANÇAS ENTRE 4 E 11 ANOS.
Isabella Goulart Bittencourt (UFSC), Larissa Paraventi (UFSC), Carolina Duarte de Souza (UFSC),
Marina Menezes (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC)
A coparentalidade, modo como dois ou mais cuidadores organizam entre si as atribuições referentes à criação de filhos,
relaciona-se com o comportamento e desenvolvimento de crianças. O objetivo deste estudo foi verificar as relações
entre a coparentalidade e o comportamento da criança a partir da perspectiva de mães com crianças entre 4 e 11 anos.
Participaram deste estudo 30 mães, 15 de famílias biparentais e 15 de famílias monoparentais, sendo dez mães de
meninas e vinte de meninos, com média de idade de 36,59 anos (DP±7,51), 13,23 anos (DP±4,69), em média, de
escolaridade e que trabalham 19,14 horas semanais (DP±22,36). A fim de mensurar a coparentalidade, as mães
responderam, em relação ao seu companheiro ou ao pai da criança alvo, a Escala da Relação Coparental (ERC) composta
por 35 itens divididos em quatro escalas e sete subescalas: a) acordo coparental, com uma subescala (quatro itens); b)
divisão de tarefas parentais, com uma subescala denominada divisão do trabalho; c) suporte/sabotagem com três
subescalas – apoio coparental, reconhecimento da parentalidade do parceiro e sabotagem coparental; e d)
administração conjunta das interações familiares com as subescalas exposição a conflitos e proximidade coparental.
Para avaliar o comportamento da criança, elas responderam o Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ),
constituído por 25 itens divididos em cinco dimensões: sintomas emocionais, problemas de conduta, hiperatividade,
problemas no relacionamento com pares e comportamento prossocial. Os resultados indicaram, em relação à
coparentalidade, uma média de 2,45 (DP=1,94) para a escala de acordo coparental, 3,26 (DP=1,80) para divisão de
tarefas parentais, 2,84 (DP=2,04) para suporte, 3,38 (DP=1,75) para reconhecimento da parentalidade do parceiro, 1,75
(DP=1,74) para sabotagem, 1,22 (DP=1,01) para exposição a conflitos e 3,41 (DP=1,61) para proximidade. Na perspectiva
das mães, as crianças, por meio do SDQ, apresentaram média de 1,95 (DP=0,45) para sintomas emocionais, 1,72
(DP=0,46) para problemas de conduta, 2,16 (DP=0,56) para hiperatividade, 1,50 (DP=0,35) para problemas no
relacionamento com pares e 2,70 (DP=0,30) para comportamento prossocial. Foram identificadas correlações
significativas e positivas somente entre a dimensão de hiperatividade com proximidade coparental, com suporte
coparental e com reconhecimento da parentalidade do parceiro. Uma possível explicação para este resultado é que
quanto mais sintomas de hiperatividade a criança apresentou, maior exercício de suporte, proximidade e
reconhecimento da dupla coparental foram percebidos para lidar com as situações apresentadas na interação com a
criança. Ressalta-se, entretanto, que estes são os resultados preliminares de uma pesquisa, necessitando, portanto, de
uma amostra maior.
8179140 - INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS.
Angélica Dias Santos (UFES)
A compreensão da velhice para além do seu sentido biológico, como um processo que também é social, cultural e
histórico, é objeto de estudo da Psicologia do Envelhecimento. Repensar a velhice enquanto uma fase em que é possível
desenvolver-se, em que o foco está na valorização de experiências de vida positivas, nos faz acreditar numa intervenção
realizada a partir das relações, da troca mútua. Demanda também refletir em nossa implicação neste processo e na
possibilidade de construir um ambiente de sociabilidade, inclusão, autonomia e bem-estar nas instituições de
acolhimento para idosos. Nesse sentido, este trabalho pretende apresentar o relato de experiência de atuação
profissional em uma Instituição de Longa Permanência para idosos (ILPI) no sudeste do país no período de Maio de 2018
a Maio de 2019. O objetivo do trabalho em ILPI consiste em promover, a partir de articulação teórico-prática, assistência
ao idoso institucionalizado sob o olhar da Psicologia Social e do Desenvolvimento, priorizando: identificar e analisar as
necessidades do campo de trabalho com idosos em ILPI; elaborar e acompanhar oficinas para os idosos; trabalhar a
autonomia, o fortalecimento da identidade, participação social e interação entre os idosos. A metodologia adotada para
a execução das intervenções compreendeu a realização de atendimentos individuais e acompanhamento e organização
de oficinas com objetivo de destacar os aspectos positivos do envelhecimento e integrar temas relevantes para um
envelhecimento ativo. Destaca-se a importância de uma atuação interdisciplinar na assistência aos idosos
institucionalizados, proporcionando o compartilhamento de objetivos e estratégias de atuação junto ao público
atendido. Na atuação conjunta entre os profissionais, foi possível observar a transformação da equipe no sentido de
compreender a velhice como uma fase em que ainda pode haver ganhos, bem como a importância das atividades
voltadas para o bem-estar e qualidade de vida do idoso institucionalizado. Ao longo das intervenções realizadas com os
idosos, foi possível observar um maior engajamento dos mesmos, que em muitos momentos reivindicaram seus direitos
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dentro da instituição, demonstrando impactos positivos na autoconfiança e na participação social. Reitera-se a
importância da psicologia dentro dos espaços de acolhimento a idosos e sua contribuição na melhoria da qualidade de
vida de idosos institucionalizados.
6839460 - A VIVÊNCIA DO IDOSO E SEUS ENTRELACES COM AS PERDAS
Luísa da Rosa Olesiak (UFSM), Helena Dias Bornhorst (UFSM), Carolina Schmitt Colomé (UFSM),
Mikaela Aline Bade München (UFSM)
As fases do desenvolvimento concedem um caráter de identidade e de dinâmica aos afetos e as relações do sujeito. Na
vivência dos idosos diferentes reflexos se sobrepõe através de mudanças que tocam o indivíduo, o seu corpo, as suas
relações e a sua psique, de modo a retratarem perdas inevitáveis no processo de desenvolvimento. Nessa linha,
vinculam-se na velhice perdas no que condiz à morte de figuras significativas, como os pais, os irmãos, o cônjuge, além
de rupturas e mudanças na vida do sujeito, diante da aposentadoria e da percepção sobre a aproximação da própria
finitude. Estes encontros tornam-se singulares na velhice, no que diz respeito às transformações na identidade e nos
papéis até então assumidos. Assim, demanda-se a construção de novos significados à vida e à morte. Diante disso, este
trabalho busca abordar os significados atribuídos às perdas na velhice, bem como à própria morte. Para isso, realizouse uma pesquisa clínico-qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, na qual participaram 10 idosos com idade acima
de 70 anos, vinculados a uma Estratégia de Saúde da Família no interior do Rio Grande do Sul, sendo os dados analisados
mediante a análise de conteúdo. Conforme a narrativa dos idosos, perdem-se figuras de afeto, além de espaços e papéis
significativos as suas identidades, demonstrando o caráter finito da própria vida. Isso passa a demandar a reestruturação
e a adaptação às faltas que advém da morte real e simbólica do outro e de si, impondo uma nova presença e ação no
mundo até então desconhecidas. A própria morte passa a se tornar uma questão importante ao sujeito idoso, de forma
a ser significada por diferentes sentimentos e questionamentos, que ganham sentido e espaço através de religiosidade.
As readaptações mediante as perdas na velhice demonstram as possibilidades de se reconstruir nas relações frente ao
investimento a outras esferas da vida, de forma a ocupar novos papéis na família, bem como na sociedade.
9579842 - A PARTICIPAÇÃO DE IDOSOS EM GRUPOS DE TERCEIRA IDADE E SUA RELAÇÃO COM SATISFAÇÃO COM
SUPORTE SOCIAL E OTIMISMO.
Rosina Forteski Glidden (UFPR), Claudia Daiana Borges (UFSC), Adriana Aguiar Pianezer (FAMEG),
Jeniffer Martins (FAMEG)
A noção contemporânea de velhice revela uma demanda por novas iniciativas que contemplem ideais de qualidade de
vida, envelhecimento ativo e inclusão social. O envelhecimento ativo trata de um processo de otimização das
oportunidades de saúde que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida do idoso. A presença de uma atitude
otimista e de bons níveis de suporte social pode atuar como um fator de proteção para o desenvolvimento dos idosos.
Neste cenário, os grupos de idosos emergem como alternativas potenciais para a promoção de saúde e bem-estar. Foi
objetivo deste trabalho analisar a participação de idosos em grupos de terceira idade e suas relações com a satisfação
com suporte social e otimismo. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, descritiva e correlacional. A
análise dos dados foi feita por meio de medidas descritivas (médias, frequências, porcentagens e desvio-padrão) e dos
testes estatísticos Qui Quadrado, t de Student e Correlação de Pearson. Foram utilizados como instrumentos de coleta
de dados a Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) e a Escala de Otimismo (LOT), e um questionário com
questões sociodemográficas e sobre a participação dos idosos nos grupos. A pesquisa foi submetida a um Comitê de
Ética, obtendo aprovação por meio do Parecer número 2.795.105. Participaram 62 idosos, de ambos os sexos, com
idade igual ou superior a 60 anos, integrantes de sete grupos de terceira idade de uma cidade do sul do Brasil. A média
de idade dos idosos era de 68,7 anos (dp= 6,88). A maioria deles era do sexo feminino, casada ou morando junto com
o(a) companheiro e tinha como escolaridade máxima os anos iniciais do ensino fundamental. Também a maioria
participava dos grupos por um período de até cinco anos e um terço participava de mais de um grupo de terceira idade,
sugerindo a existência de uma relação positiva com as atividades desenvolvidas. Os resultados estatísticos apontaram
uma relação significativa entre o otimismo e a satisfação com o suporte social na dimensão de atividades sociais.
Também obteve-se melhores índices de envolvimento em atividades e de otimismo em idosos não casados. Ainda, os
idosos não casados participavam a mais tempo dos grupos. Quanto ao sexo, os homens obtiveram médias maiores de
otimismo do que as mulheres. Conclui-se que os grupos de idosos podem fornecer condições promissoras para a
promoção de otimismo e suporte social e que é preciso fortalecer as relações familiares dos idosos.
8689148 - ENGAJAMENTO, MATERNIDADE E CIÊNCIA NAS REDES SOCIAIS: O FENÔMENO DO PARENT IN SCIENCE.
Ana Paula Pagan Rossini (PUC-CAMPINAS), Letícia Lovato Dellazzana-Zanon (PUC-CAMPINAS),
Angela Lovato Dellazzana (PUC-CAMPINAS)
Este estudo analisa o caso da página do Facebook Parent in Science (PS), uma comunidade virtual criada com o intuito
de divulgar e debater políticas públicas para amparar as pesquisadoras que se tornam mães. A página PS foi criada em
02 de março de 2017. A unidade de análise definida para este estudo é a postagem do dia 15 de maio de 2018, que
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recebeu a maior quantidade de comentários da página, segunda maior quantidade de reações, e maior quantidade de
compartilhamentos. Trata-se de uma publicação convidando as usuárias: (a) atualizar o Currículo Lattes, para que em
sua biografia conste o período em que esteve em licença-maternidade; e (b) compartilhar a hashtag
#maternidadenolattes. O objetivo desta pesquisa foi analisar o perfil de cada pessoa que escreveu um comentário na
referida publicação. Para verificar o engajamento do público com a causa, elegeu-se como amostra as pessoas que
postaram e/ou responderam comentários na publicação, totalizando 364 pessoas. Para analisar os dados, elegeram-se
como evidências de identificação com a causa: o sexo (mulher/homem); e a presença de crianças na foto de perfil e/ou
capa em seus perfis pessoais no Facebook. Os resultados encontrados indicaram que a quase totalidade das pessoas
que demonstraram interesse na causa são mulheres (90%). Destas mulheres, 32,9% exibem em seu perfil e/ou foto de
capa uma criança. No caso dos homens, apenas 8,3% exibem crianças em seus perfis e/ou fotos de capas. Quanto ao
total de pessoas, 29,7% dos usuários que postaram são mulheres que exibem crianças em suas fotos de perfis e/ou
capa, enquanto que 0,8% das pessoas que postaram são homens que exibem crianças em seus perfis e/capas. Do total
de pessoas que possuem fotos com crianças em seu perfil/foto de capa, 97,3% são de mulheres, enquanto que 2,7%
são de homens. Estes dados indicam que a maioria das pessoas que aderiram ao chamamento proposto na publicação
não exibe fotos com crianças em seu perfil e ou foto de capa do Facebook. Ainda que a maioria de postagens seja de
mulheres, a maior parte delas não evidencia de maneira explícita sua maternidade no Facebook. Esse resultado sugere
que a causa levantada pelo movimento PS chama atenção de mulheres mesmo que elas: (a) ainda não sejam mães ou
que não queiram ser mães, (b) não queiram revelar suas identidades de mães, ou (c) não percebam a maternidade como
algo que as identifique como pessoa.
2719681 - ADOLESCÊNCIA E SÍNDROME DE DOWN: UMA REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL.
Camila da Silva Cabral (PUC-CAMPINAS), Letícia Lovato Dellazzana-Zanon (PUC-CAMPINAS)
A adolescência da pessoa com Síndrome de Down é vivencia de forma diferente da adolescência da pessoa que não tem
essa síndrome. Portanto, conhecer o que tem sido investigado sobre este período do desenvolvimento por
pesquisadores nacionais interessados em realizar pesquisas sobre pessoas com Síndrome de Down é relevante. Por
tanto este estudo tem como objetivo apresentar uma revisão da literatura nacional sobre os temas adolescência e
Síndrome de Down. A questão que este estudo se propôs a responder foi: “Quais os temas mais considerados por
pesquisadores no âmbito nacional em relação ao adolescente com Síndrome de Down?”. Os descritores utilizados
foram: (a) Adolescente e (b) Síndrome de Down. A busca foi realizada durante o mês de abril de 2018 nas seguintes
bases de dados: (a) Portal Periódicos Capes e (b) Scientific Electronic Library Online (Scielo). Os critérios de inclusão
foram: (a) artigos publicados no período de 2000 a 2018, (b) ter como público-alvo adolescentes com Síndrome de
Down, (c) publicação em português, (d) ser revisado por pares, e (e) estar disponível online. Os critérios de exclusão
foram: (a) artigos de revisão de literatura e (b) artigos teóricos. Encontraram-se inicialmente 206 artigos dos quais 11
foram considerados para este estudo. Esses 11 artigos foram subdivididos em quatro temas: (a) família do adolescente
com Síndrome de Down, (b) programas utilizados por jovens com Síndrome de Down, (c) ensino-aprendizagem e (d)
relacionamentos. Foram coletados dados sobre ano da publicação, instrumentos utilizados e principais resultados dos
estudos. Realizou-se, também, a tabulação da frequência do número de publicações no período considerado nesta
pesquisa (2000 a 2018) e das áreas de enfoque dos autores envolvidos. A produção incipiente encontrada na revisão
sistemática de literatura alerta para a pouca atenção que tem sido dada para a temática da Síndrome de Down na
adolescência, o que não ocorre em outras fases do desenvolvimento como infância e vida adulta. Nesse sentido, sugerese que temáticas, como a dinâmica de vida na adolescência, possam ser investigadas em pessoas com Síndrome de
Down para que programas de intervenção que possibilitem seu desenvolvimento sejam realizados.

BLOCO DE PÔSTERES 23
2378264 - Tecendo reflexões: Educação de Jovens, Adultos e Pessoas Idosas na interface com a Educação Especial
Johnatan Antoniolli Pralon (UFES), Marcia Roxana Cruces Cuevas (UFES)
A educação reflete práticas constituídas pelos processos de ensinar e aprender, por meio da aplicação de métodos
próprios para assegurar a formação e o desenvolvimento físico, psíquico e social dos indivíduos. É no processo educativo
que ocorre a descoberta de si e amplia-se a convivência social, evidenciando o papel duplo da educação em contribuir
com o desenvolvimento pessoal e social. O relato de experiência aborda a trajetória de um estudante do curso de
Psicologia na realização de suas práticas de estágio na Educação de Jovens, Adultos e Pessoas Idosas, efetuado em uma
Escola Municipal de Ensino Fundamental localizada no município de Vitória. O objetivo da proposta de estágio foi
compreender e transformar os problemas e conflitos concretos enfrentados pelos educadores e educandos em seu
cotidiano de trabalho e, junto com eles, construir estratégias de criação de diferentes modos de produção do
conhecimento e das relações. Nesse sentido, o presente trabalho pretende formular reflexões e compartilhar a
produção de conhecimento permitida a partir da inserção da Psicologia na instituição de ensino público. O estágio teve
início em setembro de 2018, tendo duração de um semestre, com carga horária semanal de 6 horas e as atividades
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realizadas foram: o acompanhamento em sala de aula de uma turma de EJA e a orientação coletiva. A metodologia que
adotada é a pesquisa-intervenção que assume o exercício de produção de pensamento no acompanhamento de
trajetórias. Para registro dos movimentos escolhemos como ferramenta de registro a produção de um diário de bordo.
As práticas nesse contexto objetivaram contribuir para o desenvolvimento, formação humana e política dos educandos
e educadores, colaborar com debates necessários ao espaço escolar, fundamentais para a proliferação do diálogo.
Experienciar o cotidiano escolar permitiu acompanhar práticas que permitem suscitar reflexões nos termos da inclusão,
contribuir com um olhar diferente acerca da realidade escolar e conviver com os desafios e dificuldades de uma
instituição pública, enriquecendo a formação profissional em Psicologia.
3181995 - PRÁTICAS E CONTEXTOS NAS PESQUISA SOBRE A ATIVIDADE CRIADORA
Hallana Fernandes de Almeida Pacheco (UFBA)
A atividade criadora é designada por Vigotski (2009) como qualquer atividade humana que cria algo novo através da
recombinação dos elementos da experiência anterior. Esta atividade é produto da imaginação, base de toda criação
humana. Considerando a importância do trabalho criativo para o desenvolvimento e maturação da criança, o objetivo
deste estudo é elencar práticas e contextos escolhidos para a realização de pesquisas empíricas sobre a atividade
criadora de crianças nos últimos 05 anos no Brasil, que utilizaram a teoria histórico-cultural como fundamentação
teórica. Para o desenvolvimento deste estudo foi utilizado como referencial teórico a psicologia histórico-cultural, tendo
Vigotski como seu principal expoente. Este estudo compõe uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e descritivo
com abordagem qualitativa. A revisão de literatura foi utilizada como recorte específico para a construção deste estudo,
por meio da coleta de dados em resumos de artigos de periódicos e revistas científicas, bem como dissertações de
mestrado e teses de doutorado em programas de pós-graduação publicados nos últimos 05 anos no Brasil. Os
descritores utilizados foram: imaginação, atividade criadora, Vigotski, teoria histórico-cultural e psicologia históricocultural. A pesquisa realizou-se nos seguintes bancos de dados: Periódicos CAPES, Scientific Eletronic Library Online –
Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde - BVS Brasil, e Google Acadêmico. Resultados preliminares demonstram a existência
de muitas publicações com discussões teóricas, contudo foram encontrados poucos artigos empíricos. As pesquisas
desenvolvidas sobre criatividade através da perspectiva histórico-cultural ocupam cerca de 4% das publicações, embora
recentemente se observe um crescimento considerável. Apesar da produção teórica resultante dos estudos sobre a
imaginação pela psicologia histórico-cultural, há poucas pesquisas que exploram empiricamente essas considerações
teóricas. Desta forma, foram selecionados 09 artigos para o desenvolvimento deste estudo. Observou-se três contextos
onde as pesquisas sobre atividade criadora em crianças ocorrem: Escolas, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
– PETI e Organização não-governamental de arte-educação. Contudo há prevalência no contexto escolar. Encontrou-se
grande variedade sobre a prática escolhida para pesquisar a atividade criadora de crianças: leitura, design de games,
produção midiática, stop-motion, desenhos, brincadeiras (papéis sociais e atividades brincantes), oficinas de percussão,
produção de um espetáculo e produção de um vídeo, e intervenções lúdico-pedagógicas a partir do gênero samba.
Considerando os resultados apontados percebe-se a necessidade do desenvolvimento de pesquisas empíricas atuais
sobre a atividade criadora de crianças a partir da perspectiva histórico-cultural, tendo em vista o caráter desta
habilidade humana para o desenvolvimento do indivíduo, bem como da humanidade como um todo.
3473350 - DISLEXIA: UM OLHAR NEUROLÓGICO
Monnik Aparecida da Silva Dall Agnol (FGG), Marcos Antonio dos Anjos (FGG), Victória Lis Schroeder Grassel (FGG)
Dislexia é um distúrbio específico de leitura e linguagem que compromete habilidades como consciência e memória
fonológica, discriminação e nomeação. A etiologia da dislexia é heterogênea, compreendendo fatores biológicos,
ambientais e cognitivos. Devido a pluralidade de causas esta pode ser dividida em dois tipos. A primeira, denominada
dislexia do desenvolvimento, associada a fatores genéticos apresenta índices de 0,4% a 0,8% de herdabilidade, com
incidência de 60% a 80% em indivíduos do sexo masculino devido a alta produção de testosterona durante a fase
gestacional. Já a segunda trata da dislexia adquirida relacionada aos fatores ambientais, condizentes a baixa
estimulação, prematuridade, uso de drogas dos pais, erro no processo de aquisição de dominância lateral e falhas no
processo de alfabetização. Sobre os fatores cognitivos, teorias neuropsicológicas sustentam que tal distúrbio está
relacionado a uma disfunção cerebral específica, causada por fatores tanto biológicos quanto ambientais
comprometendo o funcionamento do cérebro. O objetivo do presente trabalho é identificar as anormalidades
encefálicas envolvidas no distúrbio da dislexia, a partir disso elaborar estratégias de intervenção visando melhorar o
processo ensino-aprendizagem. A coleta de dados foi realizada a partir de livros e plataformas de pesquisa e busca
online Pubmed, Scielo e Lillacs. Na maioria dos indivíduos com dislexia ocorre simetria ou assimetria reversa
morfofuncional do plano temporal. As principais anormalidades cerebrais detectadas nesses indivíduos são nas áreas
cerebrais mais posteriores do córtex, incluindo córtex parietal inferior, região têmporo-parietal, região occiptotemporal e lobo temporal posterior. Com base nas regiões citadas acima podemos enfatizar a área de Wernicke
responsável pela interpretação da linguagem e a área de Broca cuja função está associada a área motora da fala, sendo
assim ambas se tornam importantes para aquisição e compreensão do processo de leitura e escrita. Na camada
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molecular do córtex existe a possibilidade de existirem mais neurônios ectópicos, estes escapam para a primeira camada
cortical através de uma brecha na membrana limitante glial externa ocasionando a desorganização nas camadas
corticais subjacentes. A partir de estudos de neuroimagem é possível identificar que o cérebro disléxico é totalmente
comprometido como também o cerebelo que apresenta simetria ou assimetria reversa, neste caso a assimetria está
direcionada ao lado direito do cerebelo. Achados psicológicos sustentam a maior incidência de depressão ou
comportamento depressivo, com possibilidade de experimentar ideação e tentativas suicidas, abandonar a escola e
usar drogas. Concluímos que o encéfalo disléxico apresenta várias áreas comprometidas prejudicando o processo
ensino-aprendizagem e consequentemente o aspecto psicossocial.
6187447 - DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NOS ANOS INICIAIS: RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Diana Leonhardt dos Santos (PUCRS), Camila Arruda (Colégio), Letícia Bastos Nunes (PUCRS),
Luciana Motta (PUCRS), Vanusia Salomoni (Colégio Farroupilha)
O presente trabalho é um relato de experiência de uma escola de Porto Alegre, que utiliza diferentes estratégias
pedagógicas para o desenvolvimento socioemocional dos estudantes. O Colégio Farroupilha há 133 anos tem como
missão educar para formar cidadãos competentes, éticos e globais por meio da promoção de situações de aprendizagem
que visam ao desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais, entendendo a formação humana como
a integralidade do ser. Considerando a necessidade de desenvolver um currículo socioemocional que perpasse todo
currículo regular e garanta o desenvolvimento de ações nos diferentes níveis de ensino (da Educação Infantil ao Ensino
Médio), a equipe de orientadores e psicólogos educacionais do Colégio Farroupilha desenvolveu uma Matriz
Socioemocional que foi implantada no ano de 2016. Esse curriculo atende a necessidade de integrar uma nova agenda
curricular proposta para o século XXI baseados nos quatro pilares da UNESCO: aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender aser e aprender a conviver. O documento prevê três eixos de desenvolvimento: Identidade, Convivência e
Cidadania. Nos Anos Iniciais, para desenvolver os eixos Identidade e Convivência da Matriz, alinhados com os valores
da instituição, promove-se várias estratégias no dia a dia que buscam desenvolver o autoconhecimento, autoconceito
e autoestima. Uma das estratégias pedagógicas abordadas no presente trabalho é o processo de autoavaliação e
avaliação das turmas. Participaram das atividades 1.016 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Essas
atividades tinham o objetivo de capacitar os estudantes para se posicionarem criticamente e com clareza,
responsabilizando-se pelo seu processo contínuo de aprendizagem, desenvolvendo autorregulação, autonomia e
atitudes de cooperação aplicadas a dinâmica escolar, a autoavaliação e a avaliação das turmas. Esse processo ocorre
trimestralmente, com ações realizadas pela equipe do SOE antes e após os Conselhos de Classe. Estimula-se essas
reflexões por meio do preenchimento de um instrumento de autoavalição e da aplicação de três ferramentas de
liderança inspiradas no Programa de Liderança desenvolvido por Franklin CoveyCo – 7 Hábitos das pessoas altamente
Eficazes. São elas: gráfico de barras, gráfico plus/delta e tempestade de ideias (brainstorm). As técnicas utilizadas
contribuem para o desenvolvimento de competências socioemocionais nos estudantes dos Anos Iniciais, qualificando
seu desempenho acadêmico e a promoção de relações mais positivas. Os estudantes passam a demonstrar uma
liderança espontânea nas atividades cotidianas, observada também pelas famílias e comunidade escolar. Esses
estudantes se sentem implicados no seu próprio desenvolvimento cognitivo e socioemocional.
6269125 - INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS DE PROFESSORES.
Ana Paula Ribeiro Kobarg (UNIASSELVI), Douglas Schade (UNIASSELVI)
O presente trabalho teve como objetivo identificar as perspectivas no estudo das competências socioemocionais de
professores a partir de resumos de artigos; fornecendo, assim, um panorama do que vem sendo pesquisado sobre este
tema. O contexto educacional é um ambiente de desenvolvimento significativo. Hoje nossas crianças e adolescentes
passam mais tempo na escola do que com as famílias, o cuidado parental está sendo dividido com o cuidar pedagógico.
Existem diferentes termos conceituais e modelos teóricos para caracterizar e explicar o conjunto complexo de
comportamentos exercidos pelo professor. Sendo assim, compreender as variáveis que interferem no desenvolvimento
do ser humano são importantes para a reflexão de políticas públicas que promovam uma qualidade de vida melhor ao
professor e ao educando. Para isso, foi realizada uma busca sistemática em uma base de dados bibliográficos
internacional (Portal Capes &– APA) e em duas nacionais (Scielo e Index Psi). Foram reduzidos aos últimos 10 anos, que
datavam de 2009 até 2019 (n=183), os quais foram analisados e classificados sistematicamente. Várias categorias foram
criadas para analisar esses resumos. Verificou-se a coexistência de diferentes modelos teóricos na compreensão das
competências socioemocionais do professor, sendo a faixa etária dos alunos não identificada como uma variável
importante na distinção deles. Concluiu-se que é necessária a construção de novos arranjos metodológicos para que se
possa atingir um melhor conhecimento da complexidade das relações que acontecem no ambiente educacional e das
variáveis que influenciam no desenvolvimento infantil. As conclusões apontam para: a) necessidade de considerar
outros períodos de publicações; b) necessidade de um maior número de pesquisas empíricas nacionais; c) identificação
de poucas pesquisas que relacionam as competências emocionais do professor com a aprendizagem do aluno e d)
predomínio de pesquisas de revisão teórica.
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7393989 - TRABALHANDO BULLIYNG E AGRESSIVIDADE NA ESCOLA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
Maria Regina Tusky de Lima (UNIPAR), Liliane Castanha (UNIPAR), Ana Paula Mergener (UNIPAR),
Susana Alves Carneiro (UNIPAR), Thaís Cristina Gutstein Nazar (UNIPAR)
O presente trabalho trata-se de um relato de Estágio que buscou através de diversas ferramentas, proporcionar
conhecimento a cerca da Psicologia Escolar, a qual visa mediar os processos de desenvolvimento humano e de
aprendizagem. O projeto se delineou com foco em duas perspectivas relevantes e presentes em instituições escolares,
sendo elas: Bullying e Agressividade e as ações foram construídas no sentido de prevenção e promoção dessas temáticas
dentro do contexto escolar. O objetivo foi promover melhorias na qualidade da interação entre os alunos, através das
práticas interventivas e da produção de reflexões e possibilidades que influenciem e provoquem mudanças positivas
nesse ambiente. Participaram das intervenções cerca de 264 alunos das turmas de 3º, 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental de uma escola municipal localizada no sudoeste do estado do Paraná, sendo utilizadas de técnicas de
vivências de grupo, rodas de conversas e debates temáticos coletivos, conforme prevê os documentos norteadores do
Conselho Federal de Psicologia. Para realização das intervenções elaborou-se um cronograma e projeto de ação com os
temas e possíveis datas, onde foram divididas duas equipes do grupo de estágio, a fim de abranger quatro turmas por
uma hora tarde semanal. Ao analisar o contexto das referidas turmas evidenciou-se a presença de bullying e
agressividade entre os alunos e a necessidade de minimização dessas situações no cotidiano escolar, assim foram
trabalhados diversos temas em relação a promoção de empatia, afetividade, respeito, cuidado e acolhimento no sentido
de enaltecer as potencialidades dos alunos e não apenas a culpabilização. Perceberam-se que as atividades realizadas
provocaram mudanças nesse espaço de encontros em relação ao relacionamento entre as turmas, comportamento,
postura, auto percepção e uma visão empática para além desse ambiente. Assim, esse contexto de demandas vem para
reforçar o grande papel da Psicologia Escolar que caminha no sentido de promover saúde mental em todos os agentes,
que movimenta-se sobre o fortalecimento das relações e busca melhorar a cada dia mais o desempenho dos indivíduos
e grupos.
8861498 - VIVENCIAR O LUTO: A MORTE NO CONTEXTO ESCOLAR.
Leonardo Soares Trentin (UFSM), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM), Carolina Fernandes de Castro (UFSM),
Carolina Schmitt Colomé (UFSM), Mikaela Aline Bade München (UFSM), Alberto Manuel Quintana (UFSM)
Do ponto de vista histórico, a morte, na Idade Média, era vivenciada como um evento familiar e comunitário, isto é, um
fenômeno comum e presente na vida de indivíduos de todas as faixas etárias. Nesse sentido, a presença de crianças nos
rituais funerários e na vivência do luto era percebida de forma natural. Já a partir do século XIX, a morte passou a se
constituir como uma ameaça à sociedade – evidenciando o temor à finitude. Assim sendo, a mesma foi afastada da
esfera social e coletiva, não sendo abertos maiores espaços para a autorização da expressão do sofrimento como algo
natural e saudável. Além disso, a negação do processo do morrer também repercute na forma como a morte é
apresentada para as crianças, visto que essas são afastadas dos espaços e das discussões sobre a finitude e, quando
apresentadas ao tema, esse se dá através do uso de eufemismos e explicações que não condizem com a realidade.
Dessa forma, os contextos escolares não estão imunes ao tabu da morte – o que fomenta uma dificuldade em falar
sobre essa como parte do processo de aprendizagem e do desenvolvimento dos seres humanos. Diante disso, o projeto
de extensão, intitulado “Encontros sobre a morte na escola”, tem o objetivo de proporcionar reflexões acerca dessa
temática em um âmbito geral, bem como no contexto escolar, com o enfoque nos profissionais da educação. Para isso,
serão realizados momentos de debates e rodas de conversas com os professores de instituições públicas do ensino
fundamental de um município do interior do Rio Grande do Sul. Acredita-se que a abertura de espaços para reflexão
sobre essas questões podem auxiliar na compreensão das vivências desses profissionais em seus ambientes de trabalho,
vem como promover uma escuta ativa e um vínculo saudável para com os alunos. Atualmente, o projeto encontra-se
em fase de desenvolvimento e de aplicação. Conclui-se, então, que a formação escolar demandaria dos professores
reflexões acerca de temas próprios da vida humana, o que contribuiria para a consolidação de modos saudáveis de viver
o luto e a morte. Assim, espera-se que o projeto conecte a academia com a comunidade de forma a contribuir com a
construção de conhecimentos que auxiliem diferentes instituições escolares que se defrontam, cotidianamente, com a
temática da morte, considerando a importância de uma vivência saudável no processo do luto para o desenvolvimento
psíquico dos sujeitos.
Apoio: Fundo de Incentivo à Extensão (FIEX).
1559923 - AS EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO CLÍNICO NA PERSPECTIVA DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA.
Caio Fernando Zimmermann Corrêa (Univinci), Claudia Daiana Borges (UFSC), Rosina Forteski Glidden (UFPR),
Bruna Bisewski (UNIVINCI)
O estágio clínico constitui um importante elemento da formação acadêmica do aluno de Psicologia para o futuro
exercício da profissão. Os estágios com supervisão em atendimento clínico promovem, além do desenvolvimento de
habilidades e competências do aluno de Psicologia, o fortalecimento do fundamento teórico e a conduta ética na
postura do estudante. Nesse sentido, conhecer a experiência do estudante neste processo e sua relação com a
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supervisão é relevante para compreender sua formação. O objetivo deste estudo foi compreender as experiências de
acadêmicos de Psicologia sobre o estágio clínico em dois Serviços-Escola de Psicologia do sul do país. Participaram desta
pesquisa 14 estagiários, sendo sete de uma Instituição de Ensino Superior pública e sete de uma privada que realizavam
atendimento clínico há pelo menos quatro meses. O instrumento utilizado foi um questionário semiestruturado de
autoaplicação individual. Para a análise de dados foi utilizada a análise de conteúdo. A pesquisa foi aprovada por um
Comitê de Ética em Pesquisa sob o Parecer número 2.795.215. Os resultados demonstraram que a experiência do
atendimento clínico foi bastante significativa para os participantes, tendo sido marcada, frequentemente, por incertezas
e desafios a serem superados. O relato dos participantes revelou ainda dificuldades para estabelecer vínculo com o
usuário, conduzir a sessão e intervir. Nesse sentido, a supervisão foi indicada como um auxílio fundamental na
preparação do estagiário, seja pela indicação de leituras, pela articulação de técnicas no planejamento das sessões ou
pelo levantamento de hipóteses e reflexões sobre cada caso. A supervisão oferece para o estagiário um lugar de escuta
e elaboração das inseguranças que permeiam o estágio clínico. Porém, uma visão integrativa dos resultados revela que,
apesar de considerarem a experiência do estágio clínico desafiadora, e a essência deste desafio estar na insegurança e
na expectativa do estagiário, os participantes pouco esperavam que estas dimensões pessoais fossem foco de cuidado
e atenção por parte do supervisor. O presente estudo identificou aspectos que marcam a experiência do estágio clínico
para estudantes de Psicologia, tais dados são importantes para pensar a formação em Psicologia e sua eficácia em
preparar suficientemente o aluno para o estágio clínico, contemplando as necessidades e demandas dos estagiários
neste contexto.
8774234 - ANÁLISE DE TERMOS PERCEBIDOS POR ESCOLARES ASSOCIADOS ÀS CENAS DE BULLYING: UMA VISÃO A
PARTIR DA PERSPECTIVA SOCIOCOGNITIVA.
Beatriz Lima Costa (UFRGS), Katia Carvalho Amaral Faro (UFRGS), Grazielli Fernandes (UNILASSALE),
Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASSALE), Carlo Schmidt' (UFSM), Cleonice Alves Bosa (UFRGS)
Um dos tipos de violência escolar na atualidade tem se apresentado na forma de bullying. O Bullying é definido por três
critérios: intencionalidade, desigualdade de poder e repetitividade. Estes aspectos demarcam a diferença entre bullying
e outras formas de agressão, além de ser uma violência praticada entre pares, no contexto escolar. A partir da
perspectiva do desenvolvimento sociocognitivo, as habilidades de atribuir estados mentais a si e a outras pessoas, tais
como desejo, percepção e crença são apontados na literatura como fundamentais para o desenvolvimento dos
relacionamentos sociais entre pares. Nesse sentido, para a compreensão de uma situação de bullying é necessário que
o estudante tenha desenvolvido habilidades de teoria da mente (ToM), uma vez que esta envolve a “leitura” do contexto
social no sentido de perceber a intencionalidade de causar dano a outra pessoa. Para tanto, uma das formas de captar
a percepção dos estados mentais de crianças e adolescente sobre situações de bullying é por meio de análise temática
do discurso, fundamentada nas categorias léxicas de termos mentais propostas por Tager-Flusberg (1992) que são:
desejo, percepção, emoção e cognição. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar termos mentais associados ao
contexto de bullying a partir dos relatos de oito grupos focais de escolares de 08 e 14 anos (quatro grupos de meninos
e quatro de meninas) em escolas públicas do Rio Grande do Sul, com o uso do instrumento Cartoon Test. O cartoon test
consiste em 40 ilustrações legendadas onde os personagens encontram-se em situações de interação entre pares, que
podem ou não ser identificadas como bullying e que contemplam os três critérios do construto. Durante o
procedimento, os grupos focais foram filmados. Todos os comentários das crianças e adolescentes foram transcritos na
íntegra e também registrados manualmente em um protocolo de observação, por duas pesquisadoras. Serão
apresentados apenas os resultados preliminares dos registros manuais demonstrando que a categoria mais utilizada
para descrever as cenas de bullying foi a de Emoção. Esta categoria é composta por duas subcategorias: comportamental
(termos que indicam comportamento para expressar emoção; ex: choro, zangado, chateado) e disposicional (termos
que indicam emoção para descrever pessoa ou objeto; raiva, mágoa, medo). Assim conclui-se que a análise dos termos
mentais pode auxiliar na compreensão dos processos desenvolvimentais envolvidos na percepção de cenas de bullying,
tais como a habilidade de teoria da mente.
9168176 - A CRIAÇÃO DE UM COMITÊ PARA MEDIAR SITUAÇÕES DE CONFLITO ESCOLAR: UMA PERSPECTIVA
PSICOPEDAGÓGICA
Joice Coutinho de Oliveira (UFPB), Livianne Karla Martins de Moraes (UFPB)
A Mediação de conflito constitui-se em uma ferramenta para gerir a autocomposição entre os envolvidos em
controvérsias, levando-os a responsabilizarem-se pelos direitos e deveres, por meio do diálogo. Essa prática leva os
envolvidos em um conflito a participarem ativamente na busca por mudanças de comportamento e por relações
saudáveis. Diante do atual quadro de violência, que só cresce no Brasil, viu-se a necessidade de investigar sobre a
consequência disso no ambiente escolar. Sabe-se que a escola, por fazer parte deste contexto social, acaba se tornando
vítima dele. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo principal propor a averiguação da necessidade da criação de
um comitê para mediar conflitos, sob a perspectiva psicopedagógica, em um cenário escolar. Como participantes, quinze
professores, de instituições, dentre elas particulares, municipais e estaduais do estado da Paraíba, e realidades
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diferentes. Optou-se por utilizar uma amostragem não probabilística, tendo em vista o caráter qualitativo da pesquisa.
Para a coleta de dados, foi-se criado um questionário norteador que envolvia os seguintes questionamentos: (1) o que
é conflito; (2) como interferir em uma situação conflituosa? (3) existe respeito no ambiente de trabalho; (4) a escola
ensina sobre diversidade e valores; e, por último, (5) seria importante a criação de um comitê que fosse mediador? Após
isso, analisou-se as respostas comparando-as entre as realidades profissionais dos entrevistados. Com isso, houve
comentários que caracterizavam oposição ao comitê, mas em sua maioria, as respostas foram favoráveis,
principalmente por parte dos professores que trabalhavam es escolas da rede pública. Portanto, pode-se dizer que o
objetivo da pesquisa foi alcançado. Por fim, com o auxílio de pesquisas futuras, idealizar e projetar este comitê, poderá
ser útil para o desenvolvimento de estudantes, estimulando-os e os promovendo, como também, poderá capacitar mais
pessoas para a prática mediatória preventiva.

BLOCO DE PÔSTERES 24
3195740 - IDOSAS SOROPOSITIVAS: REFLEXÕES SOBRE A SEXUALIDADE E O HIV/AIDS.
Isadora Cristina Putti Paludo (UFSC), Luísa da Rosa Olesiak (UFSM)
A Aids tem uma imensa força simbólica enquanto doença e causa ecos envolvendo questões da sexualidade humana,
pois está entrelaçada a construções históricas e subjetivas dos sexos, do desejo e do corpo. Sabe-se que o Brasil vem
passando por uma transição demográfica, representada pelo envelhecimento, e pelo aumento no número de casos de
HIV/Aids entre a população idosa. Em meio a essa realidade, surge o interesse em compreender como mulheres acima
de 60 anos lidam com as repercussões de envelhecer sendo soropositivas. Assim, o presente trabalho configura-se como
um recorte de uma pesquisa qualitativa descritiva, com referencial psicanalítico, que foi aprovada no Comitê de Ética,
sob o registro número CAAE 88154718.6.0000.5346. Foram utilizados como instrumentos questionário
sociodemográfico e entrevista semiestruturada. Participaram três mulheres que realizavam acompanhamento da
doença em um hospital público no interior do Rio Grande do Sul. A partir da análise das entrevistas foi possível identificar
que as participantes apresentavam sentimentos de incredulidade e dúvida em relação a confirmação do HIV. A realidade
traumática trazia à cena questões relacionadas a sexualidade feminina e as relações socioculturais de gênero. Os
discursos eram marcados por repressão, moralismos e culpa que reforçavam estigmas e preconceitos sobre si mesmas.
Sendo assim, as idosas não se sentiam autorizadas a ocupar novamente um lugar ativo na sexualidade, restando a
castração e a instalação de uma ferida narcísica. Constatou-se que a (con)vivência com o HIV trouxe limitações na
construção de relacionamentos afetivos íntimos, visto que as participantes expressavam não possuir interesse em
investir em relações afetivo-sexuais com homens. Dessa forma, é fundamental refletir e dialogar sobre a sexualidade
das idosas soropositivas buscando desmistificar tabus acerca de uma velhice assexuada para as mulheres. Estes
“interditos” que as impedem de relacionar-se integralmente com o seu entorno, devem ser desconstruídos e serem
transformados em dispositivos de empoderamento feminino.
3584828 - A ADEH COMO LUGAR SEGURO: ACOLHIMENTO DA POPULAÇÃO LGBT.
Helena Rodrigues da Silva (UFSC)
O presente trabalho pretende relatar as experiências vivenciadas, enquanto estagiária de psicologia, dos acolhimentos
psicológicos realizados na Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque em Sexualidade (ADEH). O mesmo
visa demonstrar brevemente de que forma esse serviço e a instituição tem proporcionado um ambiente seguro para a
população LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais) da Grande Florianópolis. A ADEH é uma
Organização Não Governamental (ONG) coordenada por pessoas Trans e foi criada em 1993 com o objetivo de lutar
pela garantia dos direitos da população LGBT. Em parceria com o núcleo Margens da UFSC (UFSC) a ONG mantém desde
2010 um plantão psicológico para acolhimento e esclarecimento da demanda das pessoas que buscam suporte
psicológico na instituição. O Plantão Psicológico tem a finalidade de ser uma intervenção psicológica que acolhe a pessoa
no momento de maior necessidade, auxiliando-a a buscar ferramentas e recursos para lidar com a crise. Estar disponível
nessa situação significa lidar com o inesperado e com as angústias trazidas no momento do acolhimento. Na ADEH,
aparecem demandas bastante singulares e diferentes entre si e, entre essas, são comuns os casos de violências física e
psicológica, dificuldades relacionadas à situação de rua e comportamento suicida. Com frequência os acolhimentos são
feitos em situações deveras adversas e nosso único recurso é a escuta crítica e ética; aquela que ouve e acolhe sem
julgamento. As constantes violências e opressões de gênero sofridas por essa população, em diferentes fases do
desenvolvimento, trazem sofrimentos de diversas ordens e influenciam na forma de relacionar-se, na possibilidade de
acessar serviços de saúde, moradia, trabalho e educação. Dessa forma, a escuta ética - em conjunto com o esforço por
parte das trabalhadoras que atuam na instituição para manter o espaço vivo - torna a ADEH um importante espaço de
acolhimento e ressignificação de vivências e, acima de tudo, um lugar seguro para essas pessoas.
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5491568 - A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES COMO CONSEQUÊNCIA DA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E DAS
DESIGUALDADES DE GÊNERO.
Claudia Schramm Scaramussa (UFSM), Samara Silva dos Santos (UFSM), Letícia Bortolotto Flores (UFSM)
A violência de gênero, pautada na cultura patriarcal e baseada em uma hierarquia cultural simbólica, tem nas mulheres
suas principais vítimas. Dessa forma, o conceito de gênero está atrelado a violência contra a mulher, visto que os papéis
de gênero constituem a imposição cultural nas construções das masculinidades e feminilidades, assim como as
decorrentes relações de poder. Nessa perspectiva, destaca-se que a violência simbólica no contexto da violência de
gênero, ratifica a ordem social do patriarcado, compreendendo que a utilização da violência para mantimento ordem
masculina não necessita de legitimação e, em decorrência disso, a violência simbólica estimula todas as formas de
violência. O presente trabalho faz parte de uma pesquisa de mestrado que buscou mapear a Rede de Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher no município de Santa Maria-RS. Os dados foram coletados a partir de onze entrevistas
semiestruturadas com participantes dos serviços constitutivos e submetidos a análise qualitativa dos dados. Objetivase com esse recorte discorrer sobre o papel da violência simbólica como fomentadora das outras tipificações de
violência, analisando a partir de um relato de caso de uma entrevista realizada em um serviço do setor da saúde pública
da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. No relato, a participante destaca que a cultura machista
responsável pela violência simbólica na sociedade em que vivemos fomenta a violência contra as mulheres, mesmo que
a opressão se apresente de forma sutil nos discursos. Essa sutileza é, muitas vezes, mascarada como piada ou humor,
porém, ainda assim reproduzem as desigualdades entre homens e mulheres. Além disso, segundo a entrevistada, as
responsabilidades e significados atribuídos à mulher no papel de cuidadora do lar podem se tornar dificuldades quando,
essas tarefas e exigências domésticas diminuem o tempo que elas necessitam para comparecerem nos atendimentos.
Ademais, a entrevistada trouxe que os homens não são responsabilizados pela violência que cometem, devido ao
discurso, ainda muito difundido e aceito, de que mulher provoca a violência na qual ela é vítima. A entrevista sinaliza
para o fato de que a violência simbólica evidenciada pelos discursos machistas fomenta as violências contra as mulheres,
visto que é a partir da ideia de desigualdade nos papéis de gênero que se legitimam os diferentes tipos de violências.
Evidencia-se também a necessidade de responsabilizar os homens autores de violência, uma vez que a naturalização da
agressividade como um constructo biológico masculino, alimenta a cultura da culpabilização da mulher pela violência
sofrida.
7599277 - O SOFRIMENTO ÉTICO-POLÍTICO NA POPULAÇÃO LGBTIQ: UM ESTUDO EMPÍRICO NO MEIO OESTE
CATARINENSE.
Samuel Santos Miguel (UNOESC), Giancarlo de Aguiar (USP), Adriano Schlösser (UNOESC)
Considera-se sofrimento ético-político a afetividade evocada pela dialética da inclusão/exclusão social que uma
determinada população sofre por ser considerada identitariamente incompatível à norma hegemônica de cada contexto
histórico e cultural. Neste sentido, a sexualidade é utilizada como norma reguladora das relações sociais, culturais e
políticas, em que a diversidade sexual composta por indivíduos que fogem ao padrão heteronormativo cisgênero, sofre
de preconceitos e discriminações em uma tentativa de impedir o fluxo evolutivo da sociedade por uma patologia social,
denominada normose, instaurada pela classe dominante à manutenção do status quo. O objetivo deste relato de
pesquisa ainda em produção, compreende a investigação dos aspectos congruentes e divergentes do sofrimento éticopolítico nas vivências da população LGBTIQ. Metodologicamente, o delineamento segue a trajetória de pesquisa
fenomenológica, focada no discurso acerca das vivências dos participantes, acessadas por meio de uma entrevista
aberta, buscando verificar como o sofrimento ético-político se relaciona à experiência de vida dos participantes.
Participarão vinte sujeitos, os quais necessariamente precisam ser maiores de idade e terem alguma identificação
homossexual, bissexual, transexual, travesti, intersexual, queer ou identidades sexuais representadas na população
LGBTIQ residentes no meio oeste catarinense. Como instrumento suplementar de dados sociodemográficos, será
utilizado um questionário fechado (com questões sobre idade, gênero, escolaridade, profissão, residência, classe
socioeconômica e categoria de identificação na diversidade sexual) e uma pergunta aberta a respeito da
representatividade do movimento político LGBT, a fim de obter dados comparativos. As análises ocorrerão por meio
dos referenciais teóricos psicanalíticos e fenomenológicos, visando a compreensão do que é verbalizado e buscando
interpretações no discurso do não-dito. Diante da coleta e análise de dados, pretende-se identificar o que há de aspectos
semelhantes percebidos como excludentes pela categoria sexual no conjunto das entrevistas, visando identificar
emoções e sentimentos psicológicos de ordem social, contributivos na compreensão de elementos de análise e
intervenção para esta população. Os resultados esperados buscarão problematizar situações de sofrimento em nível
individual decorrentes de problemáticas sociais categóricas à diversidade sexual, das quais a orientação sexual ou a
identidade de gênero são tratadas como vassalas à cultura de maior influência no contexto regional, isto é, situações
reais compartilhadas e semelhantes na vida dos participantes. Ademais, evidenciar critérios de análise e intervenção
acerca da sexualidade como uma esfera cultural, social e política nas relações em geral.
7639937 - SOBRE PODER E DIREITOS: TRABALHANDO DESIGUALDADE DE GÊNERO COM ADOLESCENTES.
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Luíza Rovigo Baggenstoss (UNIVALI), Léia Viviane Fontoura (UNIVALI)
O Brasil apresenta altas taxas de feminicídio e violência doméstica, sendo o patriarcado cultura dominante no país. Tal
realidade, direciona papéis às mulheres e homens no cotidiano familiar influenciando significativamente na percepção
do indivíduo quanto às questões de gênero. Destarte, buscou-se, com estudantes do nono ano do Ensino Fundamental
de uma escola pública do Vale do Itajaí, discutir sobre gênero, abrangendo diferenças e desigualdades, com o objetivo
de sensibilizar e promover a reflexão do tema tanto no âmbito social, como nas experiências individuais cotidianas.
Através da metodologia ativa, que busca desenvolver consciência crítica, autonomia de pensamento, expressão da
opinião e o empoderamento, realizou-se uma oficina com duração de uma hora. Propôs-se uma atividade na qual
dividiu-se a sala ao meio, solicitando aos estudantes para ficarem em cima de uma linha divisória. Em seguida, foram
lidas frases sobre o tema, e os estudantes escolheram suas posições: “Concordo” ou “Discordo”, movendo-se para a
direita ou esquerda da sala. Ao decidirem, estes deveriam justificar suas opiniões aos colegas, podendo mudar de
posicionamento. Ao final, aplicou-se um instrumento de avaliação onde obteve-se os seguintes resultados: 70% dos
alunos atribuíram nota 10 à forma como o tema foi trabalhado; 88% consideraram a aprendizagem válida para suas
vidas. Também foi realizado um quiz com questões de verificação da compreensão sobre gênero e desigualdade de
gênero e 95% acertaram as respostas das perguntas realizadas. Em questão aberta, surgiram reflexões sobre o
machismo, respeito, igualdade de gênero, preconceito, direitos e diferenças. Trabalhar a desigualdade de gênero com
adolescentes de escola pública no Brasil é desafiador, neste sentido, observou-se que trazer a discussão para situações
próximas da realidade dos participantes fez com que compreendessem a desigualdade de gênero de maneira simples,
à exemplo da divisão das tarefas domésticas. Os alunos relataram vivências familiares, apontaram relações desiguais
entre gêneros sob vários aspectos e circunstâncias. Conclui-se, frente aos resultados obtidos, que os objetivos foram
atingidos. Houve discussão sobre gênero, a reflexão e sensibilização dos adolescentes das injustiças quanto a
desigualdade de gênero. Acredita-se que é possível trabalhar temáticas complexas em ações pontuais e de curta
duração, obtendo resultados significativos e transformadores por meio da metodologia ativa.
8466513 - DEBATES SOBRE QUESTÕES DE GÊNERO, SEXUALIDADE E DIVERSIDADE: RELATO DE UM PROJETO DE
EXTENSÃO
Igor Prochnow (UFPR), Loriane Trombini Frick (UFPR)
Construir ações inclusivas, dentro de uma sociedade desigual que promove a exclusão, o desrespeito e o preconceito
contra diversos grupos sociais, deveria constitui-se como trabalho contínuo dentro das diversas instituições educativas.
A universidade é um espaço ímpar para a promoção de uma educação que potencialize o debate sobre a equidade de
gênero e o respeito à diversidade. Este trabalho tem como objetivo relatar as ações do Projeto de Extensão “Dialética
acerca da equidade de gênero e respeito à diversidade”, que surgiu de demandas locais. O projeto tem como objetivo
geral construir ações, a partir da interação dialógica com a comunidade, para a promoção da equidade de gênero e da
garantia de direitos humanos para mulheres e público LGBTI da comunidade de Palotina. Até o momento foram
realizadas atividades na forma de palestras, rodas de conversas, oficinas e debates a partir de filmes e documentários,
com as seguintes temáticas: violência sexual; violência doméstica contra a mulher e a efetivação da Lei Maria da Penha;
sexo biológico, identidade de gênero, identidade afetivo sexual; violência contra pessoas LGBTI; machismo na
universidade; mulheres na ciência. Em todas os encontros houve a participação de alunos, servidores docentes e
técnicos administrativos e pessoas externas à universidade, além de contar com profissionais capacitados para
direcionar e mediar as conversas. Com avaliação anual, via formulário online disponibilizado na página do projeto no
Facebook, buscamos consultar a comunidade interna e externa sobre temas de maior demanda, a forma de trabalho e
a avaliação das atividades já desenvolvidas. Esta medida tem por objetivo manter, respeitar e promover o diálogo com
a comunidade. Neste ano obteve-se 35 respostas que indicaram a urgência dos temas: machismo na universidade,
mulheres na ciência, violência sexual e LGBTfobias. Os respondentes também indicaram as temáticas LGBTfobias,
mulheres na ciência, machismo na universidade, racismo, e liberdade sexual feminina como as que mais afetam suas
vidas. As formas de trabalho do projeto são avaliadas positivamente, como rodas de conversa, palestras e debates a
partir de filmes e documentários. Estes resultados apontam para um assertivo desenvolvimento de atividades pelo
projeto, mostrando que a comunidade apoia e participa, anseia por debates sobre temas transversais às suas realidades
cotidianas. No ano de 2018, 21,4% das avaliações do projeto, pontuam as atividades como esclarecedoras, produtivas
e promotoras de reflexão, demonstrando o impacto do projeto na comunidade e as possibilidades de promoção de
transformações sociais e do desenvolvimento humano.
8995397- DOGMAS DE GÊNEROS E INFLUÊNCIAS DIALÉTICO-RELACIONAIS
Igor Paulo de Souza (UFF), Patrícia Ariel Melo da Silva (UFF), Marcella de Moura Vianna (UFF)
O presente trabalho pretende uma análise da maneira como a díade instituída dos sexos humanos (masculino e
feminino) sugestiona padrões de comportamento e socialização através das influências semióticas com as quais os
indivíduos se relacionam durante a fase da infância. Desde sua concepção, as pessoas são desenhadas pelo outro
considerando sua configuração biológica de nascimento e lhe é atribuída um conjunto de elementos socialmente
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adequados e permitidos à ela: roupas, cores, sons, ações, movimentos e interações específicas são alguns dos
complexos elementos que compõem esse conjunto. O estabelecimento desses elementos predefinidos é essencial para
a formação e para o reconhecimento subjetivo dos indivíduos enquanto pertencentes à determinado grupo. Enquanto
componente social, qualquer desvio desses padrões comportamentais é mal recebido pelos seus entornos. Não há
dialogização sobre esses termos e sobre como eles devem ser seguidos, e o desviante é prontamente marginalizado e
desclassificado hierarquicamente nas sociedades. Encarando o desenvolvimento humano enquanto uma malha de
signos que se relacionam dialeticamente, e de maneira complexa com os indivíduos num sistema de ‘’rede’’, os
elementos relacionais (cultura, mídia, tendências de mercado, configuração ambiental, moda, relacionamentos e etc.)
estariam entrelaçados uns com os outros. Esses, também, delimitados pelas escolhas que são apresentadas para os
indivíduos nesse campo interacional. Sendo assim, os indivíduos são tanto influenciados pelo como os influenciadores
do meio, Tendo em vista também que, nesse sistema, suas escolhas são feitas a partir da disponibilidade simbólica das
relações que esse meio garante e que essas escolhas, de alguma maneira, alteram o meio. Com esse aporte, nos
voltamos à análise da infância e sobre o modo como são elaboradas as representações de gênero que atuam umas
sobre as outras como agentes socializadores e delimitam os espaços simbólicos de convivência próprios aos meninos e
às meninas.Eles reproduzem as informações transmitidas pelos adultos, reelaboram e criam idéias sobre a maneira de
ser e agir das pessoas com quem dialogam e convivem, atualizando um ciclo em que surgem as construções sociais mais
sofisticadas sobre sexo e gênero, sob formas simbólicas de gestos, modos de andar e falar e, mais tarde, com a
erotização do corpo. Em síntese, a proposta do trabalho é estabelecer uma análise sobre o modo como as interações e
as projeções sociais são precocemente internalizadas de maneira dogmática, e na maneira como essas verdades
influenciam no desenvolvimento da criança pequena e causam reverberações sobre toda a existência e convivência dos
indivíduos imersos na sociedade globalizada.
9519696 - A SEXUALIDADE NA INFÂNCIA A PARTIR DAS COMPREENSÕES DE PROFESSORAS DE UM NÚCLEO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL.
Letícia Afonso Coutinho (UNIVALI), Maiara Pereira Cunha (UNIVALI)
A sexualidade está presente do início ao fim da vida tendo grande influência na formação da criança. Diante disso, os
objetivos do presente relato de pesquisa se referem a: identificar quais são as compreensões das professoras de um
Núcleo de Educação Infantil da rede de Balneário Camboriú/SC acerca da sexualidade na infância. A pesquisa foi
transversal, descritiva, de cunho qualitativa, sendo que os dados foram coletados por meio da técnica de grupo focal e
analisados de acordo com o método de Bardin. Participaram da presente pesquisa cinco professoras do maternal II, as
quais, lecionam para crianças de três e quatro anos de idade. Dentre os principais resultados, os quais, foram agrupados
em duas grandes categorias, a saber: 1) identificação dos conhecimentos existentes acerca das particularidades da
sexualidade na infância e; 2) como as professoras lidam com as questões da sexualidade na infância. Verificou-se que
as participantes identificaram a sexualidade infantil a partir dos elementos de análises: momento de descobertas;
diferente da sexualidade do adulto; manifesta-se desde o início da vida e; elencaram a relação entre sexualidade e
prazer. Da mesma forma, identificou-se no modo de lidar com a sexualidade infantil os seguintes elementos: observação
do comportamento nas crianças; o diálogo entre a equipe escolar; diálogo com os familiares e a descrição das
percepções pessoais acerca do tema. Portanto, a sexualidade faz parte do processo cultural e da formação da identidade
da criança. A orientação sobre, pode prevenir abusos sexuais e apropriar crianças tornando-as menos vulneráveis, bem
como, garante o desenvolvimento de uma cidadania plena.
3764990 - ANÁLISE DISCURSIVA DO SERTANEJO UNIVERSITÁRIO E O LUGAR DO FEMININO E DO MASCULINO.
Thais Gabriela Blau (URI)
A música é um dos artefatos culturais mais presentes no cotidiano da população e o tipo de conteúdo veiculado nela,
muitas vezes, reflete e influencia nos fenômenos sociais e nos processos de subjetivação. A presente proposta de
pesquisa pretende analisar criticamente as construções de gênero veiculadas, através das mídias, no cenário musical
atual, mais especificamente no que diz respeito às músicas com maior popularidade e repercussão dentro da variedade
Sertanejo Universitário. Além disso, pretende compreender possíveis inserções de masculino e feminino no cotidiano
de seus/as ouvintes. A pesquisa possui um delineamento documental e utilizar-se-á da Análise de Discurso, na ideia de
que tal ferramenta permite visualizar as produções de sentido que perpassam nosso tempo. A partir de dela, busca-se
problematizar noções de masculino e feminino, estereótipos e preceitos veiculados, cumprindo assim com a função
social da pesquisa, atentando-se para o cotidiano e para as formas de subjetivação que, por meio deste movimento,
possibilita novas (des)construções e formas de vivenciar a realidade.
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3199495 - RELAÇÕES DE GÊNERO E VIOLÊNCIA NOS CONTEXTOS RURAIS.
Amanda Trajano Batista (UFPB), Ana Alayde Werba Saldanha Pichelli (UFPB),
Daniela Heitzmann Amaral Valentim de Sousa (UNIPÊ)
As relações de gênero no contexto rural, se estabelecem no centro de um sistema hierárquico que dá lugar a relações
de poder, em que o masculino não passa a ser somente considerado como diferente do feminino, mas onde ocorrem
as desigualdades nas mais variadas situações, refletindo as concepções de masculino e de feminino internalizadas por
homens e por mulheres em seu processo de desenvolvimento que compõem as normas e modelam a ordem social
expressas nas condutas e na violência experenciada por essas pessoas. Assim, se objetivou identificar se as relações de
gênero tornam homens e mulheres vulneráveis à violência. Tratou-se de um estudo empírico qualitativo, exploratório,
descritivo e analítico, de caráter transversal. A população foi constituída por moradores de cidades rurais do Estado da
Paraíba, assim a amostra foi constituída por 19 homens e 28 mulheres. Como instrumentos de coleta foram utilizados
um Questionário sociodemográfico e Entrevistas semiestruturadas. Verificou-se que os homens se envolvem mais
diretamente em situações de violência, contra terceiros e contra eles mesmos, principalmente em brigas, especialmente
nos espaços públicos e com comportamentos de risco. E na esfera doméstica, onde se encontram as assimetrias de
poder, a dominação masculina se expressa em atos violentos contra as mulheres, tendo sido alarmante as experiências
de violência expressas pelas mulheres nesses contextos e, a ausência de recursos para a sua proteção. A dimensão de
gênero foi destaque nos contextos rurais indicando as disparidades entre homens e mulheres, que perpetuam nas
gerações e na cultura a assimetria de papeis e a naturalização da violência contra as mulheres.

BLOCO DE PÔSTERES 25
2137623 - DISTORÇÕES COGNITIVAS DE AUTORES DE AGRESSÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Viviam da Silva Silveira (UFPA), Daniela Castro dos Reis (UFRA), Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA),
Milene Maria Xavier Veloso (UFPA)
Este estudo teve como objetivo analisar as distorções cognitivas presentes nos conteúdos extraídos de entrevistas
realizadas com cinco autores de agressão sexual praticadas contra crianças e adolescentes do sexo masculino, com uma
média de idade de 30,8 anos, variando de 19 a 58 anos. O delineamento da pesquisa foi transversal, qualitativa, com
amostra por conveniência dos participantes. Utilizou-se uma entrevista semiestruturada com perguntas abertas e
fechadas que foi conduzida por meio de um roteiro e realizada em uma Unidade Prisional de Parauapebas-Pa. A análise
qualitativa foi realizada por meio da técnica denominada análise de conteúdo, considerando categorias pré-existentes
na literatura. Entre os resultados encontrados foram identificadas várias distorções cognitivas, sendo elas: (a) Negação
Completa, (b) Negação Parcial, (c) Aceitação da Agressão Sexual, (d) Minimização da Agressão, (e) Minimização da
Responsabilidade, (f) Negação/Minimização das Consequências, (g) Negação/Minimização do Planejamento e (h)
Negação/Minimização de Tratamento. De maneira geral os dados corroboram os achados da literatura da área que
sinalizam a presença dessas distorções cognitivas em AASCAs para justificar ou negar a agressão sexual praticada,
compreendendo que as DC’s podem compor as características da pessoa, que podem ser construídas e modificadas ao
longo do desenvolvimento da mesma.
2147971 - INSTALAÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA NA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE SANTARÉM-PARÁ:
DESAFIOS E POSSIBILIDADES.
Milany Santos de Carvalho (UFOPA), Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA), Cleide da Silva Basgal (UFOPA),
Katrine Moraes de Araújo (UFOPA)
O período da infância é marcado por diversas transformações biopsicossociais que influenciam na constituição do
sujeito: estudos apontam que o brincar é fundamental para o desenvolvimento. Esse trabalho apresenta o processo de
instalação da brinquedoteca na casa de acolhimento institucional em Santarém – Pará. A instituição atende a faixa etária
de 0 a 18 anos. A instalação foi organizada pelos autores desse trabalho. Teve-se como objetivo preparar e assessorar
a equipe da Casa, possibilitando que esta desenvolvesse autonomia para gerenciar a brinquedoteca. Dado o espaço
restrito da casa, a brinquedoteca foi construída na área externa, mediante doações. Os brinquedos foram obtidos por
meio do edital. Os dados foram coletados utilizando diário de campo. O processo de instalação ocorreu no segundo
semestre de 2018. Inicialmente foram agendadas três oficinas nas áreas de Pedagogia, Psicologia e Educação Física, com
08 horas cada e ao final foi realizado curso de Brinquedista, com 10 de carga horária. Os participantes foram indicados
pela coordenação da Casa, envolvendo equipe técnica e cuidadores. Nas primeiras três oficinas participaram 17 pessoas,
no curso de Brinquedista, houvera 20 participantes. Após as capacitações a brinquedoteca foi inaugurada, funcionando
nos turnos matutino e vespertino por 01 hora diariamente. A equipe da Universidade manteve acompanhamento
periódico para assessorar as atividades. Os resultados iniciais da implantação, a partir da perspectiva da equipe da Casa
apontaram desafios e possíveis soluções: Os desafios foram relacionados à integração dos adolescentes acolhidos às
atividades da brinquedoteca, a falta de jogos adequados para esse público, o tempo insuficiente de funcionamento
diário e a falta de engajamento de parte da equipe da Casa. A partir desses desafios encontrados, surgiram as

500

possiblidades de soluções, como necessidade de ampliar o tempo de funcionamento para 2 horas diárias, obter jogos
para adolescentes e pensar estratégias para engajar os profissionais não envolvidos com a brinquedoteca. Uma das
estratégias foi à apresentação de fantoches, realizada para esses profissionais, pelos colegas. Foram levantadas
demandas de novas oficinas a realizar com o apoio da Universidade. Observou-se que a equipe da Casa estava realizando
o planejamento mensal das atividades, levando em consideração as diferentes necessidades dos acolhidos e também
ampliando o espaço das atividades da brinquedoteca para o parquinho e a maloca, ambos em ambientes externos.
Conclui-se que a instalação cumpriu seus objetivos, dado que a equipe da Casa alcançou engajamento, autonomia e
proatividade no gerenciamento do espaço da brinquedoteca, auxiliando, assim no processo desenvolvimental saudável
dos acolhidos.
2393956 - A INTERVENÇÃO DA PSICOLOGIA EM UM NOVO CAMPO DE ATUAÇÃO: A DELEGACIA ESPECIALIZADA NO
ATENDIMENTO À MULHER
Matheus Frigo de Mello (FISMA), Dawid Da Silva Vargas (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA),
Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA)
A Psicologia vem se inserindo em novos campos de atuação desde meados do século passado. Desde então vem se
expandindo além do contexto clínico, percebendo demandas em novos espaços e possibilitando sua intervenção no
meio deles. Dentre estes novos locais se encontram as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, que
possuem demandas relacionadas ao contexto social da violência. Visto o contexto e as problemáticas recebidas tornase necessário o trabalho de um profissional da psicologia, tanto para as vítimas como para os servidores que trabalham
no local. O presente trabalho tem por objetivo apresentar as funções que um psicólogo pode desempenhar no trabalho
em uma Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Para isto, foram pesquisados nas plataformas Lilacs e
Periódico CAPES os descritores “psicologia” e “delegacia”, com operador logístico AND, tendo como critérios de
inclusão: artigos em português brasileiro, disponíveis gratuitamente na íntegra que versassem acerca das possibilidades
de atuação da Psicologia nas Delegacias da Mulher. Os critérios de exclusão foram: artigos indisponíveis ou pagos, em
língua estrangeira, que mostrassem o trabalho do psicólogo ou de outro profissional em outras Delegacias
Especializadas que não fossem a da Mulher. Foram encontrados duzentos e vinte sete (227) artigos, nos quais três foram
usados neste estudo. Constatou-se que o papel do psicólogo nas Delegacias consiste em realizar o acolhimento de
vítimas em situação de violência, além de propiciar uma reflexão, orientação e informação às mesmas acerca do
momento vivenciado, bem como dos outros profissionais do local acerca destas questões. Estas práticas exigem do
profissional da psicologia uma compreensão acerca dos fenômenos sociais geradores de violência e, também, acerca
de fenômenos organizacionais presentes na delegacia. Pode-se concluir que, por mais que existam percalços no trajeto,
a Psicologia precisa se afirmar neste campo, haja vista a necessidade do trabalho com os profissionais desta área nas
situações delicadas que surgem nas Delegacias da Mulher. Detecta-se a necessidade de novos estudos para que esta
utilidade possa ser reforçada.
2438992 - A PSICOLOGIA NA INTERVENÇÃO COM HOMENS AUTORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UMA REVISÃO DA
LITERATURA.
Matheus Frigo de Mello (FISMA), Dawid Da Silva Vargas (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA),
Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA)
Embora sejam pouco exploradas, estão previstas em dois artigos da Lei Maria da Penha ações com homens autores de
violência doméstica. Estas podem ser efetivadas pelo Estado ou pelo Poder Judiciário. O presente trabalho visa verificar
a atuação da psicologia no referido contexto, bem como de que maneira o profissional pode contribuir com os
perpetradores de violência doméstica. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica narrativa, englobando livros
físicos e as bases de dados Scielo e Google Acadêmico. Foram pesquisados os termos “autores”, “violência” e
“doméstica”, com operador logístico AND. Os critérios de inclusão foram: artigos disponíveis na íntegra, escritos na
língua portuguesa, que abordassem a intervenção com agressores de violência que, de algum modo, relatassem ações
de trabalho ao profissional da psicologia. Os critérios de exclusão foram: artigos pagos, em língua estrangeira que não
abordassem uma intervenção possível à prática da psicologia ou que envolvessem outros tipos de violência que não
fossem a doméstica. Foram encontrados quarenta e um (41) resultados, sendo utilizados dois artigos e um livro.
Constatou-se que os trabalhos que a psicologia pode dar suporte incluem majoritariamente grupos com homens autores
de violência. Neles, o profissional da psicologia pode atuar como coordenador grupal, promovendo reflexões acerca de
questões da relação, de dominância, de gênero, além do compartilhamento de experiências entre os participantes.
Ainda, pode-se utilizar a própria base teórica para lidar com os possíveis conflitos, formular contratos tanto terapêuticos
como de não-agressão e tornar a intervenção mais eficaz. Conclui-se que o trabalho do psicólogo com estes agressores
pode ocorrer através da coordenação de grupos reflexivos, usando do aporte teórico da psicologia grupal e da literatura
referente às questões de gênero para coordenar o grupo. As ações irão promover a reflexão acerca das crenças e do
comportamento dos participantes, o que não traria impacto apenas aos integrantes do grupo mas, também, para as
pessoas que convivem com eles e a sociedade no geral.
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2632322 - ATENDIMENTO A MULHERES E HOMENS ENVOLVIDOS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA: ESTRATÉGIAS DE
INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAIS
Marciéle Studzinski (URI), Ana Flavia de Souza (URI), Daiane Batalin (URI),
Janaína Corso (URI), Helena Diefenthaeler Christ (PUCRS)
A violência está ligada a práticas de sujeitos que ocasionam a morte de outros seres humanos ou afetam sua integridade
moral, física e psicológica. A violência doméstica, é um problema de saúde pública, que acomete a sociedade, pois a
desigualdade de gênero ainda perdura nos dias atuais. Em virtude disso, no presente resumo irá se explanar sobre os
atendimentos psicossociais desenvolvidos por meio de um projeto permanente que visa o atendimento a pessoas
envolvidas em situação de violência doméstica e familiar, no Centro de Práticas Psicossociais (CPP), abrangendo os
municípios da Comarca de Frederico Westphalen (FW), bem como apresentar dados referentes as ações desenvolvidas
no CPP no ano de 2018 e meses de janeiro a maio de 2019. A mulher que realiza a denúncia na delegacia é agendada
para atendimento psicossocial no CPP, também, o homem que cometeu a violência é notificada pelo Oficial de Justiça
a comparecer a atendimento em momentos distintos. A mulher após ser atendida é encaminhada para o Escritório de
Práticas Jurídicas (EPJ), onde é atendida para sanar dúvidas sobre questões legais, decidindo se irá representar ou não.
Realiza-se, quando necessário, encaminhamentos para as redes de saúde, assistência social ou para a Clínica Escola de
Psicologia da Universidade, possibilitando assistência e tratamento às pessoas que necessitam, como por exemplo,
tratamento para uso de substâncias psicoativas ou tratamento psicológico, dentre outras situações. Em alguns casos
em que se percebe situação de risco encaminha-se relatório para o Ministério Público (MP) e Fórum, para que
providências sejam tomadas sobre o caso. Em relação aos dados, no ano de 2018 foram realizados 316 atendimentos a
pessoas envolvidas em situação de violência. Destas, 169 foram encaminhadas para o EPJ; 27 para a Clínica Escola de
Psicologia; 41 para a Rede da Comarca de FW; 14 para o Fórum e MP. Referente ao ano de 2019, realizou-se 101
atendimentos. Destes foram encaminhados 54 casos para o EPJ; 4 para a Clínica Escola de Psicologia; 11 para a Rede da
Comarca de FW; 3 para o Fórum e MP. Percebe-se que as atividades de cunho psicológico realizadas no CPP são
consideradas importante recurso interdisciplinar, integrando direito e psicologia. Os atendimentos proporcionam a
compreensão do problema que desencadeia a violência, possibilitando reflexão por parte dos envolvidos. Salienta-se a
importância do trabalho em rede, pois através do tratamento é possível que os usuários resolvam o conflito e possam
redefinir suas trajetórias.
2655233 - FATORES DE RISCO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA REVISÃO ACERCA DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA.
Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA),
Dawid Da Silva Vargas (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA),
Matheus Frigo de Mello (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA)
Violência psicológica é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à auto estima, identidade ou ao
desenvolvimento da pessoa, incluindo ameaças, humilhações, chantagem, cobranças de comportamento,
discriminação, exploração, entre outros. O presente estudo teve como objetivo uma reflexão acerca de fatores de risco
ao desenvolvimento infantil ligados à violência psicológica precoce. Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica narrativa
da literatura, sendo realizada através da busca nas bases de dados SciELO, PePSIC e LILACS. Os descritores utilizados
foram violência psicológica infantil. Os artigos relevantes para o trabalho foram os que apresentaram a temática da
violência psicológica, sendo os critérios de inclusão artigos que abrangem a violência psicológica no desenvolvimento
infantil. Foram encontrados 143, sendo que após aplicar os critérios de inclusão, restaram 5 estudos significativos para
a presente pesquisa. A violência é uma problemática importante para o setor de saúde devido ao seu impacto nas
condições de vida da população, especialmente quando acontece durante a infância. Diferente das outras naturezas de
violência, a psicológica é pouco diagnosticada apesar de ser mais prevalente do que as outras formas de abuso.
Diferentes perspectivas têm sido adotadas pelos autores que estudam acerca da violência psicológica na infância. Alguns
focalizam a conceituação dos maus-tratos psicológicos durante o desenvolvimento infantil no comportamento dos pais,
onde a criança sente-se não amada, ou que seu único valor é comparado com a necessidade dos outros. Outros sinalizam
que a violência psicológica como ponto central do abuso infantil e da negligência, e afirmam que pode causar mais
danos no desenvolvimento infantil do que a violência física. Os possíveis efeitos na criança são enumerados por vários
estudiosos, tais como: incapacidade de aprender, incapacidade de construir e manter satisfatória relação interpessoal,
inapropriado comportamento e sentimentos frente a circunstâncias normais, humor infeliz ou depressivo e tendência
a desenvolver sintomas psicossomáticos. A violência psicológica na infância ainda é pouco estudada, destacando-se
literaturas que trazem fatores de risco e incomum acerca de prevenção. Nesse sentido, tornam-se importante pesquisas
da área que reforcem fatores de prevenção e estratégias de intervenção em relação aos profissionais que trabalham
com a saúde infantil, gerando com isso um auxílio na identificação das razões alinhados com a proteção do
desenvolvimento infantil, bem como o zelo pelo bem-estar biopsicossocial desta população.
2659280 - A PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA NO TRABALHO COM MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER DE UM MUNICÍPIO NO NOROESTE DO RS.
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Charlie Paulina Ody (IDH), Luthiane Pisoni Godoy (UFRGS)
Este resumo apresenta o relato de experiência da prática profissional a partir da abordagem psicodramática, no Centro
de Referência da Mulher (CRM), em um município da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. O CRM trabalha
com uma demanda específica – mulheres em situação de violência doméstica. Enquadra-se no eixo 11: Violência,
vulnerabilidade e políticas de proteção. Como política pública de proteção à mulher, o CRM existe no município a partir
da demanda da Consulta Popular que, desde 1998, instituiu através da lei número 11.179, que a população define
diretamente parte dos investimentos e serviços que constarão no orçamento do Estado. O CRM surgiu pela necessidade
de um serviço específico atendendo esta demanda crescente e emergente. A estrutura do serviço contempla
atendimento social e psicológico. O trabalho oferece acolhimento e acompanhamento psicoterapêutico às mulheres
que sofrem ou sofreram algum tipo de violência doméstica, ou qualquer violência praticada por parceiro íntimo,
contemplando as tipificações estabelecidas na Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. A abordagem psicodramática, a
partir das técnicas específicas do Psicodrama e seu tripé científico – teoria, técnica e filosofia – abrange aspectos como
o protagonismo e o empoderamento feminino na construção de novas respostas de enfrentamento à violência. Moreno,
criador do Psicodrama acreditava no potencial humano de desenvolver e aperfeiçoar relações, tornando-as mais
saudáveis, pelo desenvolvimento de papéis (GONÇALVES, WOLFF & ALMEIDA, 1988). Estes papéis são trabalhados
através de técnicas básicas, que são: o duplo, o espelho e a inversão de papéis. O duplo permite que o psicoterapeuta
auxilie a protagonista (paciente) emprestando seus recursos para externalizar o que não está conseguindo. O espelho
oferece uma visão à protagonista sobre como se vê diante de determinado contexto ou situação, atentando aos
aspectos despercebidos. A inversão de papéis possibilita a protagonista acessar o mundo do outro, tomando seu papel,
dando voz e ação a partir deste lugar. Assim, o atendimento psicológico no CRM nesta abordagem possibilita
desenvolver a autonomia, a legitimidade de sentimentos e afetos e, treinamento de novas respostas coerentes com os
desejos reais das mulheres, que são marcadas pela matriz cultural e estrutural de ordem machista e patriarcal, que as
anulam e as desqualificam. Desta forma, o papel da Psicologia dentro deste contexto é promover o acolhimento e
continência, proporcionando um espaço de escuta digna, legítima e justa, tão importante, necessário e escasso às
mulheres.
2869861 - ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA ABERTA.
Caroline Siqueira Noal (UFSM), Camila Almeida Kostulski (UFSM), Luiza Camponogara Toniolo (UFSM),
Amanda Flores Padilha (UFSM), Joana Missio (UFSM), Natália Ferreira Schreiner (UFSM),
Dorian Mônica Arpini (UFSM)
Este trabalho é um relato de experiência do projeto de extensão - Atuando no enfrentamento de situações de violência
em contextos sociais críticos: experiências em uma Escola Aberta, vinculado ao Núcleo de Estudos de Infância,
Adolescência e Família (NEIAF) do Departamento de Psicologia da UFSM (UFSM). O projeto visa oferecer um espaço de
reflexão e apoio aos estudantes de uma Escola Aberta, em sua maioria adolescentes. Estes possuem trajetórias de vida
marcadas por um processo de exclusão social, muitas vezes expostos a diferentes formas de violência e a situações
extremas, como o uso de drogas e vivências de rua. Somado a isso, encontram-se atravessados por questões próprias
da adolescência, como a busca por identidade, formação de vínculos, sexualidade, entre outros. Existe, deste modo,
uma sobreposição de demandas a serem consideradas e a Escola Aberta mostra-se como um espaço potencial para que
estas questões sejam acolhidas e trabalhadas, pois pretende ser um ambiente pacífico e acolhedor que os estudantes,
em sua maioria, não vivenciam em suas relações familiares e comunitárias. Para além da educação formal, a escola visa
oferecer um olhar mais individualizado e sensível a seus alunos; assim, as turmas são pequenas e organizadas em quatro
etapas, ao invés da divisão tradicional por séries; as atividades curriculares ocorrem somente no turno da manhã, sendo
a tarde reservada para oficinas profissionalizantes, proporcionando uma aprendizagem prática que também pode servir
como geradora de renda; a metodologia de ensino é diferenciada, buscando aproximar-se da teoria de Paulo Freire, de
modo a não fornecer o conteúdo por si só, mas associá-lo a fatores de interesse do educando. Com base nas demandas
trazidas pelos estudantes e seguindo a dinâmica da Escola, o projeto de extensão em questão realiza oficinas quinzenais,
com divisão em grupos, abordando temas de interesse dos participantes, como violência, sexualidade, uso e abuso de
substâncias e planos para o futuro. O objetivo das oficinas é possibilitar a ressignificação das histórias de vida dos
estudantes, oferecendo um espaço de acolhimento para as situações permeadas pela vulnerabilidade social, com o
intuito de atuar na construção de projetos que contemplem outro cenário para além daquele da exclusão social e
violência. Ainda, o projeto busca identificar situações em que se faz necessária a mobilização e articulação da rede
através de encaminhamentos diante de possíveis situações de risco para os jovens, além de operar no assessoramento
da equipe escolar e na orientação aos pais.
3549925 - AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES: PERFIL E CONCEPÇÕES DE VIOLÊNCIA
SEXUAL DE 30 ENTREVISTADOS EM 03 UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM-PA.
Lucilene Paiva da Costa (DP-PA), Lília Iêda Chaves Cavalcante (UFPA), Carlos Joaquim Barbosa da Rocha (UFPA)
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Este estudo objetivou investigar o perfil de Autores de Violência Sexual (AVS) de crianças e/ou adolescentes e suas
percepções sobre Violência Sexual (VS) por meio de entrevistas. A literatura dessa temática demonstra que a VS contra
crianças e adolescentes é um fenômeno mundial presente em todas as classes sociais, sendo sua real prevalência
desconhecida e subnotificada. Essa forma de violência pode ocorrer tanto no contexto intrafamiliar, quanto no
extrafamiliar. Nesse sentido, é válido questionar qual o perfil de autores da violência em questão, a qual pode ocorrer
tanto em contexto intrafamiliar quanto extrafamiliar. Método: Participaram das entrevistas 30 homens maiores de 18
anos, sentenciados por crime sexual, eles encontravam-se em três unidades prisionais da Região Metropolitana de
Belém. As entrevistas ocorreram após esclarecimentos sobre o objetivo da pesquisa e a assinaram de termo de
Consentimento Livre e Esclarecido pelo participante. Na coleta de dados utilizou-se: Formulário de Caracterização
Biopsicossocial, Roteiro de Entrevista Semiestruturada e gravador de voz. Os resultados demonstraram que a maioria
dos participantes se encontrava na faixa etária de 30 – 39 anos (36%), predominou a cor parda (80%), religião católica
(56%), ensino fundamental incompleto (60%), estado civil solteiros (32%), e união estável (32%). Em relação ao contexto
da agressão sexual e as características da vítima, a maioria ocorreu no contexto intrafamiliar (60%), sendo a vítima
criança (48%) e do gênero feminino (76%). Em 52% dos casos os participantes não confessaram a prática da violência
sexual pela qual foram condenados, ou seja, negam que cometeram o crime, apesar das provas existentes nos processos
judiciais. Quanto aos resultados sobre as concepções de violência sexual, identificou-se três concepções principais sobre
os motivos que podem resultar na concretização da violência sexual que foram: 1. Naturalização da violência, por
considerar ser normal sentir desejo por adolescentes; 2. Patologização da violência, por compreender como doente
quem pratica violência sexual contra crianças, atribuindo como fator desencadeante o uso de drogas lícitas ou ilícitas;
3. Concepção mítica, por conceber a violência sexual sendo movida por forças demoníacas. Conclui-se que os resultados
encontrados sugerem que existem semelhanças no perfil dos participantes, porém no que se refere as concepções de
violência sexual existem diferenças entre AVS de crianças e AVS de adolescentes. A investigação contribui para a
compreensão sobre o complexo fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes, assim como com a
ampliação da produção de conhecimentos sobre essa temática.
4944755 - A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO ARTICULADO EM REDE PARA O ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA
AS MULHERES.
Claudia Schramm Scaramussa (UFSM), Samara Silva dos Santos (UFSM), Letícia Bortolotto Flores (UFSM)
Nossa sociedade é reprodutora de desigualdades entre homens e mulheres. Como resultado disso a violência contra as
mulheres pode ser entendida como a expressão máxima dessas desigualdades. Nessa perspectiva, políticas públicas de
combate a violência contra mulheres direcionam a atuação articulada de diferentes serviços e profissionais, integrando
a proposta de trabalho em rede. Dessa forma, o presente trabalho apresenta um recorte dos resultados de uma
pesquisa de mestrado que visou mapear a Rede de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres no município de
Santa Maria-RS. As informações foram coletadas a partir de entrevistas semiestruturadas e submetidas a análise
qualitativa. Os participantes do estudo foram, no total, onze, sendo indicados a partir da estratégia Bola de Neve. Como
objetivo desse recorte, propõe-se refletir a respeito da importância do trabalho articulado em rede para o
enfrentamento à violência contra as mulheres. Com base nas entrevistas foi possível identificar que os serviços estão
instrumentalizados para exercerem uma lógica de trabalho centrada em funções próprias, individuais e desconectadas
do olhar de totalidade para a problemática, característica que se afasta da noção de enfrentamento compartilhada pelas
Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nesta linha de raciocínio, problematiza-se a formação
individualizadora dos agentes, que nem sempre contam com capacitações e amparo técnico para a realização do
trabalho especificado, ou com capacitações para o desempenho do trabalho intersetorial. Essa falta acaba resultando
em uma necessidade de adaptação às situações limitadoras relacionadas a pouca fluidez nos encaminhamentos, além
da responsabilização individual pelos casos. Em contrapartida, também como resultado dessa fragmentação, as
mulheres vítimas de violência, por não saber em quais serviços devem buscar ajuda especializada, perdem-se no
percurso de atendimento. Por fim, entende-se a fragmentação da Rede de Enfrentamento como um fator crítico que
dificulta a resolubilidade das situações de violência contra a mulher, visto que a individualização do trabalho nos serviços
vai de encontro ao ideal de trabalho em rede proposto pelas políticas públicas de enfrentamento. Nessa perspectiva,
chama-se atenção para a agravante falta de investimento do Estado na rede de enfrentamento, assim como nas políticas
de gênero que visam combater a violência contra a mulher, visto que os serviços demonstram não estarem
suficientemente instrumentalizados para garantir a resolubilidade das situações de violência. Este cenário revela uma
rede frágil em sua capacidade de garantir amparo às mulheres vítimas de violência, corroborando a revitimização da
mulher dificultando o rompimento com o ciclo da violência.
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BLOCO DE PÔSTERES 26
5888310 - O ESTABELECIMENTO DE NOVAS PERSPECTIVAS PARA ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
Tauana Evaristo Porto (UNIVALI), Anna Carolina Lamim Pedrini (UNIVALI), Neriane Pereira Gonçalves (UNIVALI),
Sara Veronese Rodrigues (UNIVALI), Natália Mueller Jenichen Perboni (UNIVALI)
A ausência de planos para o futuro no discurso dos adolescentes em conflito com a lei denota uma forte desesperança
advinda deste perfil, de maneira generalizada. Não possuem sonhos, metas e expectativas a longo prazo.
O contexto social em que crescem e vivem estes adolescentes é tido como vulnerável sob a perspectiva de saúde
biopsicosocial. Para tanto, são necessárias medidas e intervenções capazes de abranger coletivamente esta população,
calcadas em estratégias que promovam a autonomia, fomentem a possibilidade de um projeto de vida, e ainda trabalhe
a questão do fortalecimento de vínculos como fator protetivo ao desenvolvimento do adolescente em cumprimento de
medidas socioeducativas (MSE). O adolescente autor de ato infracional, é responsabilizado por determinação judicial a
cumprir medidas socioeducativas, que colaboram de maneira pedagógica para o acesso a direitos e para a
reestruturação de valores pessoais e sociais dos adolescentes. Objetivo da presente experiência de estágio é
proporcionar experiências significativas para adolescentes que estão cumprindo MSE em liberdade assistida, de forma
a visar a ampliação da perspectiva de vida social e familiar, permitindo o reconhecimento dos potenciais que há em
cada um. Para isso foram aplicadas dinâmicas, estratégias e materiais interativos, que possibilitam o diálogo e o
compartilhar de experiências entre adolescentes, pais e acadêmicos da Universidade do Vale de Itajaí, da cidade de
Itajaí. Estudo prospectivo, observacional incluindo usuários com idade entre 14 e 18 anos em grupo formado em média
por 12 integrantes no Centro de Referência de Assistência Social (CREAS). Os resultados obtidos foram constatados a
partir da adesão dos adolescentes ao grupo, bem como seus discursos de que o espaço era acolhedor e gerador de
conhecimento. Houve ainda um crescimento substancial do grupo marcado pela frequência de alguns participantes. No
que se refere as atividades realizadas, estas demonstraram a influência do contexto social e educacional nos
delineamentos do histórico de vida, sendo que em sua maioria são percebidos como fatores determinantes sobre o
projeto de vida individual, que ao serem trabalhados geram novos significados e reflexões para os adolescentes.
5976979 - AJUDA ENTRE PARES COMO FORMA DE PREVENÇÃO AO BULLYING NO AMBIENTE ESCOLAR
Daiane Letícia Cerutti (UFPR), Loriane Trombini Frick (UFPR)
Trabalhar a prevenção da violência escolar, especialmente do fenômeno bullying, tem sido um desafio para toda a
comunidade educativa e para as políticas públicas. Pesquisadores têm indicado uma série de ações preventivas e de
contenção, de diferentes tipos e abrangências. Dentre elas, estão os "Sistemas de ajuda entre Pares" (Peer support), na
qual os alunos são formados em habilidades sociais e emocionais para prestar ajuda, atuando como protagonistas das
ações e contribuindo para a melhoria das relações interpessoais. Isso porque o bullying é visto como um fenômeno de
grupo. São as características das relações entre os indivíduos dentro de um grupo, como o domínio, autoridade e as
regras de funcionamento, por exemplo, que explicam as ações de bullying. Por isso, a prevenção do bullying deve incidir
no grupo. Assim, esta pesquisa tem por objetivo descrever a estratégia de apoio entre pares chamada “Equipes de
Ajuda”, com base na literatura científica. Configura-se como um estudo descritivo de caráter qualitativo, por meio da
pesquisa bibliográfica. Para tanto, fez-se a análise desta estratégia, elucidando suas características (considerando
objetivos, procedimentos, à quem deveria se implicar e como, resultados almejados e/ou esperados), consultando-se
os autores de referência já identificados em pesquisa anterior, como Paul Naylor, Helen Cowie, Patti Wallace e
colaboradores. Tais estratégias são indicadas porque pesquisas mostram que os alunos buscam ajuda, em maior parte,
nos seus pares. A prestação de ajuda exige formação específica dos alunos participantes, visando o desenvolvimento de
habilidades necessárias para proporcionarem a ajuda à quem precise, como escuta ativa, empatia, análise de situações,
interação, comunicação, companheirismo, entre outras. A formação ocorre em locais fora do ambiente escolar e em
horários próprios. Os alunos aprendem a prestar ajuda a quem precisa, em equipes, buscando auxiliar alunos em
diferentes situações, como de discriminação, solidão, isolamento e falta de aceitação em um grupo e a encontrarem
uma solução para pequenos conflitos, além dos princípios da confidencialidade. Os alunos ajudantes possuem o
acompanhamento de professores tutores que orientam os alunos em suas funções, atentando-se às necessidades que
surgirem. Pesquisas que avaliaram o desenvolvimento deste tipo de estratégia nas escolas evidenciam resultados
satisfatórios, principalmente no aumento da segurança entre os alunos e na melhora da qualidade das relações no
ambiente escolar e da convivência entre professores e alunos.
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6312470 - PONDERAÇÕES ACERCA DA GRAVIDEZ RESULTANTE DA VIOLÊNCIA SEXUAL EM MULHERES
Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA),
Matheus Frigo de Mello (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Dawid da Silva Vargas (FISMA)
Atualmente a violência sexual possui grande impacto na sociedade logo, o presente trabalho preocupa-se em abordar
ponderações acerca da gravidez resultante da violência sexual em mulheres. Trata-se de uma pesquisa exploratória,
que possibilita maior familiarização com o estudo a ser desenvolvido, cujo o delineamento é bibliográfico narrativo,
através apenas de artigos científicos. Os descritores de busca utilizados foram: “violência” and “sexual” and “gravidez”,
adotando como filtros o idioma português, no período de 2000 a 2019. Foram encontrados 55 artigos nas bases de
dados Lilacs e Pepsic, sendo 15 concernentes com a proposta do trabalho. A violência sexual caracteriza-se pela
imposição das vontades sexuais de um indivíduo frente à outra pessoa, ocorrendo ou não de forma violenta. Mulheres
em todas às faixas etárias são as maiores vítimas, o que entendemos estar correlacionado com a violência de gênero.
As principais implicações para a saúde da mulher, provenientes do crime, são as psicológicas, pois abrangem patologias
moderadas, medianas e graves, podendo levar a tentativa de suicídio, à consequências sociais, manifestadas por meio
de problemas na família, nos estudos, no trabalho e nas relações afetivas. Por fim, podendo gerar sequelas físicas, como:
distúrbios orgânicos, abusos de álcool e de drogas ilícitas, doenças sexualmente transmissíveis ou até mesmo gravidez
indesejada. Diante desta última, primeiramente a mulher deve ser informada sobre as possibilidades legais do futuro
da gestação. Caso opte pela gestação, ela deve ser avisada do direito aos serviços de saúde compatíveis ao momento,
bem como, da opção de interromper a gestação assegurada por lei. Em caso de aborto legal, o consentimento da mulher
ou do responsável legal, no caso de menores de idade, torna-se essencial para a realização do procedimento. De
qualquer forma, a mesma é orientada sobre a garantia dos cuidados pré-natais adequados e, após o nascimento, poderá
escolher se irá permanecer com a criança ou, se desejar, poderá encaminhar a mesma de forma segura para a adoção.
Nas situações em que a mãe opta por ficar com o bebê, a rede de apoio se depara com dois desafios que consistem na
preparação para a maternagem e reduzir os efeitos do trauma sofrido, na expectativa de que a mesma não torne o filho
um depositário da violência vivida. Sendo assim, a violência sexual se mostra como uma problemática de saúde pública
global, justificando a importância de trabalhos acadêmicos que discorram acerca do tema.
6449530 - O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS RELACIONADO AO ASSÉDIO SEXUAL INFANTIL.
Dawid Da Silva Vargas (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA),
Matheus Frigo de Mello (FISMA), Karoline Elizabeth da Silveira Miorim (FISMA), Patricia Lucion Roso (FISMA)
Na internet, há milhões de pessoas conectadas permitindo milhares de interações com indivíduos de todas as partes do
mundo. Entretanto, nem sempre essas interações são saudáveis, gerando diversos conflitos e lesões a integridade da
pessoa. Assédio sexual nas redes é uma prática nociva aos usuários, sobretudo, mulheres, crianças e adolescentes,
justamente e por se dar no ambiente da internet, onde os conteúdos tomam grandes proporções através de mensagens,
vídeos, fotos etc. O presente trabalho teve como objetivo uma reflexão acerca de fatores relacionados ao uso de novas
tecnologias ao assédio sexual infantil. Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica narrativa da literatura científica. Para
tanto, foi realizada uma busca nas bases de dados SciELO, PePSIC e LILACS. Os descritores utilizados foram “pedofilia na
internet”. Os artigos relevantes para o trabalho foram os que apresentaram sua temática acerca do uso da internet para
prática de crimes sexuais. Foram encontrados 13, sendo que após aplicar os critérios de inclusão, restaram 2 estudos
significativos para a presente pesquisa. O assédio sexual nas redes sociais é mais uma das manifestações de violência,
que se apresenta através de insultos, constrangimentos, ameaças ou perseguição virtual. É considerado um fator que
vem crescendo com o aumento do número de vítimas de forma paralela ao aumento do número de usuários de internet
e redes sociais. Nesse contexto, analisa-se o uso indiscriminado e não monitorado dessas redes por muitas crianças e
adolescentes, os quais entram em contato com conteúdo sexualizado, que muitas vezes têm o intuito de se direcionar
diretamente a essa população, por meio de assédio e abuso sexual infantil. Com isso, ocasiona-se a formação de mais
uma questão problemática social e política gerada na modernidade. A certeza da não descoberta e, consequentemente,
a impunidade de seus atos proporciona aos agressores um ambiente “seguro” para realizarem os assédios. Assim, com
o crescente uso da internet no dia a dia, os cuidados e políticas de prevenção e segurança dos usuários, em especial às
crianças e adolescentes, deve ser ampliada na medida que possa abarcar as novas necessidades. Com isso, ressalta-se
a necessidade da realização de estudos acerca de fatores que estão interligados ao conteúdo as quais as crianças são
expostas nas redes de internet. Estudos acerca das práticas de assédio infantil pelas redes servem para sejam traçadas
estratégias eficientes para a diminuição dos casos e com isso, a gama de danos que essas práticas podem trazer ao
desenvolvimento infantil.
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6451810 - RELACIONAMENTO ABUSIVO: UMA DISCUSSÃO COM ADOLESCENTES.
Rafael Salin Casarim Harmuch (UNIVALI), Léia Viviane Fontoura (UNIVALI),
Silvana Tomazoni de Oliveira (UNIVALI), Fabia Graciela de Marchi Maffezzolli (UNIVALI),
Luana Ariela Ferreira (UNIVALI)
O projeto de extensão Discutindo a Relação (#DR) realiza ações voltadas à promoção da saúde e enfrentamento de
vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento dos adolescentes. Neste trabalho é relatado uma das ações do
projeto que foi executado com adolescentes em uma escola pública do município de Itajaí (SC) sobre a temática de
relacionamento abusivo. Este teve como objetivos discutir sobre relacionamento abusivo; compreender quais
características permitem distinguir entre uma relação saudável e uma relação abusiva. Inspirada na metodologia
freiriana, e compreendendo adolescência na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, foi realizada uma oficina com
24 alunos para discussão e compreensão da temática apresentada. No primeiro momento realizou-se um aquecimento
para quebra-gelo. No segundo momento os extensionistas encenaram uma peça teatral com dois atores e um narrador
evidenciando um relacionamento abusivo. Os adolescentes foram convidados a discutir sobre a encenação e o que nela
a caracterizava como um relacionamento abusivo. Contribuíram com reflexões sobre esta forma de violência e de como
agir diferente em suas relações e compartilharam situações do cotidiano. Esse momento proporcionou um debate,
mantendo um clima de respeito nas divergências de pensamentos. No terceiro momento foi avaliada a oficina por meio
de instrumento de escala hedônica para a aprendizagem e metodologia adotada. Nos resultados, 79,1% dos
participantes avaliaram a metodologia utilizada com pontuação dez e 16,6% avaliaram com pontuação nove. Os alunos
autoavaliaram seu aprendizado tendo a maioria da população 66% com nota dez, 16,6% com pontuação nove, 8,33%
atribuíram nota oito, auto avaliação 4,6% se atribuíram nota seis. Os resultados indicaram um bom nível de satisfação,
tanto da metodologia utilizada, quanto do aprendizado. Os demais resultados foram irrelevantes para o número
amostral. Conclui -se assim que a oficina foi eficiente e atingiu os objetivos, pois permitiu aos adolescentes um momento
de reflexão e discussão da temática apresentada, assim permitindo a percepção de característica saudáveis e abusivas
das relações humanas. Considera-se que a metodologia e base teórica adotada contribuiu para a autonomia e
autocuidado dos adolescentes.
6691617 - PROJETO PONTES: UMA PROPOSTA PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
Patrícia da Silva Bezerra (UFPA), Yuri Leandro do Carmo de Souza (UFPA),
Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
O acolhimento institucional é uma medida provisória e excepcional aplicada a crianças e adolescentes em situação de
risco pessoal e/ou social. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que as instituições têm o dever de pensar
estratégias que visem a reintegração familiar, pois que o ambiente familiar é primordial para o desenvolvimento
humano. Assim, é executado em uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes com deficiência do estado
do Pará o Projeto Pontes, cujo objetivo é aproximar os acolhidos de suas famílias de origem, ou pretendentes, com vista
a possibilidade de reintegração familiar ou adoção. O projeto é coordenado por uma equipe contendo Psicóloga,
Assistente Social e Terapeuta Ocupacional, promovendo encontros semanais entre as crianças e adolescentes e suas
famílias de origem ou possíveis adotantes. Os objetivos são promover a garantia do direito a convivência familiar e
comunitária, fortalecer vínculos, proporcionar reflexões acerca da situação vivenciada, inserir a família na rede de
serviço sócio assistencial e instrui-los e treina-los por meio de processos emancipatórios quanto aos cuidados de saúde,
conhecimentos específicos da patologia e ações necessárias para potencializar o desenvolvimento da pessoa com
deficiência. Levando em consideração a espaça produção acerca desta modalidade de garantia de direito, o objetivo
deste trabalho é relatar a experiência de acompanhamento de seis famílias atendidas no projeto ao longo de 2018,
período de estágio regular do curso de Serviço Social na instituição. Foi utilizada a técnica do diário de campo para
documentação. Estiveram presentes uma mãe, duas avós, um avô, uma tia, um tio, um pai e três pretendentes a adotar,
além da equipe multidisciplinar, cinco crianças e um adolescente. Foram realizados 12 encontros, uma vez por semana,
na sala do Serviço Social, entre 9h e 11h. As famílias inicialmente falavam sobre seus sentimentos e tinham a
oportunidade de expressar dúvidas em relação ao processo de reintegração familiar e adoção, rotina da criança, serviços
especializados, dentre outras. A equipe respondia às dúvidas, prestava orientações e encaminhamentos, verificava a
necessidade de escuta individual, falava sobre a importância da convivência familiar, orientava sobre técnicas de manejo
com a criança, e em seguida eram direcionadas para o espaço onde poderiam interagir com as crianças, contribuindo
para o fortalecimento de vínculos. A execução do projeto obteve sucesso tendo em vista que quatro dos seis processos
foram concluídos com adoção e reintegração. Conclui-se que esta modalidade de trabalho pode ser generalizada para
demais instituições brasileiras.
Apoio: CAPES
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7163355 - RELACIONAMENTO ABUSIVO E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
Ivanise Tavares de Paiva Rocha (UniRV), Sueli Pereira Caixeta (UniRV)
A violência contra a mulher é um fenômeno que perpassa todas as classes sociais e independente de idade ou
escolaridade. Por se tratar de uma questão multifacetada e de grande prevalência, pesquisadores de diversas áreas têm
se ocupado dessa temática. O Brasil ocupa o quinto lugar no ranking de feminicídio, de acordo com a ONU. Cerca de
41% dos casos de violência acontecem dentro de casa. Muitas mulheres sofreram, sofrem ou sofrerão algum tipo de
violência em um relacionamento abusivo, como também de violências silenciosas seja de ordem psicológica, sexual,
simbólica, patrimonial e moral. Este estudo tem por objetivo compreender os motivos e os sentimentos envolvidos
numa situação de relacionamento abusivo. Para isso, buscar-se-á identificar as diferentes formas de abusos existentes
na relação; compreender as inquietações da mulher nessa relação abusiva; compreender a psicodinâmica da família
envolvida em situação de violência conjugal e investigar a percepção da mulher acerca da lei que ampara em
circunstâncias de violência. Apresenta-se com hipótese a ideia de que muitas vezes as mulheres se mantêm em um
relacionamento abusivo, por dependência financeira, educação dos filhos, dependência afetiva ou até mesmo em
função dos dispositivos de controle social tais como: família, igreja e ambiente de trabalho. Este estudo foi uma pesquisa
de qualitativa de natureza exploratória. Participaram dessa pesquisa 3 mulheres que estavam sendo acompanhadas
pela delegacia da mulher em uma cidade situada no sudoeste goiano. Os dados coletados pela entrevista
semiestruturada foram analisados por núcleos de significação. Os resultados apontam que existem prejuízos
significativos, de longo prazo, na vida de mulheres que vivem em situação de violência, sobretudo quando se considera
as questões subjetivas como: autoestima, autonomia, liberdade, segurança ou capacidade de rompimento com a
condição de violência, sofrimento psíquico e adoecimento. Percebe-se também, que não obstante a importância e os
avanços das medidas protetivas, como a Lei Maria da Penha; os dispositivos de controle social, como família,
comunidade e religião, ainda são bastante eficazes no sentido de manter a mulher em condição de violência vinculada
à relação que subjetivamente a destrói.
7199767 - A VIOLÊNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO: UMA ANÁLISE A PARTIR DA
LITERATURA CIENTÍFICA.
Rafaela Lopes Batista (UFV), Lílian Perdigão Caixêta Reis (UFV)
Estudos sobre a violência e suas diferentes formas de manifestação têm crescido de forma progressiva nos últimos anos.
Na realidade brasileira, a violência possui caráter cultural e se revela nos micro e macro ambientes através de ações,
gestos e falas dos indivíduos. Estudos nessa área têm ganhado crucial destaque, ao ser abordado sob realidade de
crianças e adolescentes, por ser o maior causador de óbitos dessas faixas etárias e acarretar em problemas de saúde, o
que é relevante se levarmos em consideração que esses indivíduos estão em fase de desenvolvimento psíquico, físico e
motor. Diante da realidade exposta, a pesquisa propõe-se a analisar as abordagens presentes na literatura sobre a
relação da violência e a psicologia do desenvolvimento. Para tanto, foi realizada revisão de literatura na base de dados
Scielo, com recorte temporal de 2015 a 2019, no qual se utilizaram dos descritores “violência” e “psicologia do
desenvolvimento”. Sendo assim, dos 89 artigos encontrados, após posterior leitura dos resumos, somente 18 se
enquadravam na área de interesse e foram analisados de forma mais peculiar. Por fim, dentro dos trabalhos analisados
foram encontradas 3 abordagens sobre o assunto: A primeira abordagem utiliza a Teoria Bioecológica do
Desenvolvimento Humano de Bromfenbrenner e apresenta a violência intrafamiliar como fator de risco para o
desenvolvimento, a violência como consequência de condições sócio econômicas e também destaca o caráter
intergeracional da violência, estando a teoria presente em 8 artigos; A Teoria Psicanalítica dos Instintos de Freud esteve
presente em 1 artigo e também apresenta a perspectiva da violência intrafamiliar como fator de risco para o
desenvolvimento. A Teoria Psicossocial de Erick Erikson esteve presente em 2 estudos, o qual o Bullyng é descrito como
fator de risco para o desenvolvimento e para a qualidade de vida. Ademais, os outros 7 estudos não deixaram explícitos
quais as abordagens utilizadas. Finalmente, identificou-se também com as categorias analíticas do estudo que a
violência com crianças e adolescentes esteve presente em dois ambientes, a escola e a família, que foram identificados
em 5 artigos, o que pode ser explicado pelo fato desses locais serem a referência de socialização desses indivíduos.
Outro ponto citado é transmissão da violência entre gerações, que está ligado ao fenômeno de revitimização, que
retroalimenta e dissemina a prática de violência. Portanto, foi identificado com o estudo que a violência está predisposta
a se manifestar em situações de precariedade de recursos, econômicos, sociais e estruturais.
7239157 - DISCUTINDO VIOLÊNCIAS COM ADOLESCENTES
Gleice Barros da Silva (UNIVALI), Léia Viviane Fontoura (UNIVALI), Ednéia Casagranda Bueno (UNIVALI),
Suzana Patricia dos Santos (UNIVALI), Iohana Tavares Lopes (UNIVALI)
O projeto de extensão Discutindo a Relação (DR) é um grupo interdisciplinar, que tem como público alvo adolescentes
matriculados no 6o ao 9o do ensino fundamental da rede municipal de Itajaí/SC, profissionais da educação e saúde. O
DR efetiva ações que favoreçam a promoção da saúde, o fortalecimento do desenvolvimento integral dos adolescentes
e o enfrentamento de riscos e vulnerabilidades, abordando temáticas do Programa Saúde na Escola. O projeto embasa-
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se na Psicologia Histórico-Cultural para compreensão do desenvolvimento humano e na metodologia ativa freiriana em
que os participantes tornam-se protagonistas no processo de aprendizagem. A oficina relatada teve como objetivo
conceituar as modalidades de violência, discutir violência física e psicológica, bem como sensibilizar ao sofrimento do
próximo. Foram organizados três momentos, no primeiro houve um aquecimento, no segundo um teatro e no terceiro
a avaliação do encontro. O teatro apresentou duas situações hipotéticas, uma envolvia o desdobramento de uma
criança que chega da escola e pede insistentemente à sua mãe que veja seu boletim. A mulher irritada puxa o boletim
das mãos do filho e vê variadas notas baixas. Furiosa ela declara: “você é imprestável”, “você é uma vergonha”, “engula
o choro”. A segunda cena se passa no recreio de uma escola, onde se encontram Pedro e José. Pedro encara o colega e
começa a proferir frases de humilhação: “você é feio e ninguém gosta de você”, dando um soco no braço do menino e
o empurrando em seguida. Ao finalizar a apresentação os extensionistas incentivaram os adolescentes a refletirem
sobre o que foi representado, questionando quais violências os participantes conseguiram identificar, se tais situações
são comuns no cotidiano e de quais outras formas as cenas poderiam ter acontecido. Após a contribuição dos
adolescentes, os extensionistas explanaram sobre os tipos de violências entranhadas no cotidiano e como é importante
não responder com mais violência. Participaram 177 alunos de 9 turmas, que avaliaram a metodologia utilizada com a
pontuação dez (72,3%) e com pontuação nove (16,3%), em relação ao aprendizado avaliaram referindo a pontuação
dez (63%) e com pontuação nove (20,3%). Os demais resultados foram irrelevantes para o número amostral. Conclui-se
que o objetivo da oficina foi alcançado, visto que os alunos conseguiram distinguir violência física e psicológica,
levantando caminhos para outras possibilidades de como lidar com esse tipo de violência.
5472636 - OFICINA DE ORIGAMIS 3D MINISTRADA POR SOCIOEDUCANDOS NA 46ª FEIRA DO LIVRO DE SANTA MARIA:
UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Anniara Lúcia Dornelles de Lima (UFSM), Renata dos Santos da Costa (UFSM),
Sara Peres Dornelles Almeida (UFSM), Jana Gonçalves Zappe (UFSM)
Este trabalho relata a experiência do grupo Rede de Estudos sobre Desenvolvimento na Infância, Adolescência e
Juventude (REDIJUV) em uma oficina de origamis 3D ministrada por socioeducandos na 46ª Feira do Livro de Santa
Maria. A oficina partiu do desejo dos adolescentes de ministrá-la, mobilizando o REDIJUV, a UFSM (UFSM) e o Centro
de Atendimento Socioeducativo Regional de Santa Maria (CASE-SM), a organizarem a atividade. A escolha do tema de
origamis 3D deu-se por ser parte da história dos adolescentes na unidade de internação: os origamis são ensinados
pelos próprios adolescentes, nos dormitórios, atividade que eles apreciam tanto por seu caráter ocupacional quanto
pela oportunidade de confeccionar artefatos para presentear familiares, namoradas/esposas e trabalhadores do CASESM, como um gesto de carinho. A oficina foi ministrada por 5 socioeducandos, em uma praça central, com possibilidade
de livre adesão, participando em torno de 25 pessoas da comunidade. Os materiais utilizados foram linha, cola e papéis
coloridos. Como somente um dos meninos sabia montar o origami final, cada adolescente ensinou o que sabia,
envolvendo o corte das folhas e a realização das dobraduras, apoiando-se mutuamente. Ensinaram técnicas para
amarrar linha nas pernas para cortar o papel, como dobrar o papel formando pecinhas (nome dado pelos adolescentes),
e como encaixar as pecinhas, fazendo ao final da oficina um letreiro com o nome da coordenadora do grupo REDIJUV
como exemplo de montagem do Origami 3D. Foram utilizadas dobraduras feitas por todos para a confecção do letreiro,
formando um produto final elaborado coletivamente. Os meninos foram muito sensíveis ao compreender as
dificuldades dos participantes para desenvolver atividades que eles dominavam habilidosamente, e buscaram explicar
de diferentes formas e diversas vezes. A filha de um dos meninos passou em frente a oficina, e ele preferiu manter-se
ensinando, preferido que ela o visse assim. Isto demonstra a importância do reconhecimento de um papel de
autonomia, respeito e ensino para os socioeducandos. A oficina foi um espaço rico de convivência e interação que
possibilitou intersecções entre socioeducação e sociedade, visibilidade às habilidades e produções artísticas dos
adolescentes, promovendo inclusão social. Conclui-se que o financiamento universitário é de extrema importância para
que tais atividades possam continuar acontecendo, pois atividades de extensão universitária como essa contribuem
com a desmistificação de estigmas relacionados aos adolescentes em conflito com a lei e mobilizam novos olhares e
sentidos para eles, favorecendo a inclusão social, aspecto central do processo socioeducativo.

BLOCO DE PÔSTERES 27
7419651 - OFICINA COM ADOLESCENTES SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E CULTURA DA PAZ.
Luana Ariela Ferreira (UNIVALI), Rafael Salin Casarim Harmuch (UNIVALI),
Silvana Tomazoni de Oliveira (UNIVALI), Fabia Graciela de Marchi Maffezzolli (UNIVALI),
Léia Viviane Fontoura (UNIVALI)
O projeto de extensão Discutindo a Relação (#DR) realiza ações voltadas à promoção da saúde e enfrentamento de
vulnerabilidades que comprometem o desenvolvimento dos adolescentes. Este trabalho relata uma ação do projeto,
executada em uma escola municipal de Itajaí (SC), sobre comunicação não violenta e cultura da paz. O objetivo foi
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propiciar espaço para a sensibilização das consequências da violência, auxiliando na elaboração de respostas assertivas
para a prática da comunicação não violência. O projeto compreende a adolescência na perspectiva da psicologia
histórico-cultural e inspira-se na Metodologia Ativa de Paulo Freire. Foi realizada uma oficina com 26 alunos para
construir conhecimento sobre cultura da paz e comunicação não violenta por meio da reflexão e discussão acerca desses
temas. Solicitou-se que, em pequenos grupos, fossem resolvidas situações de conflitos indicados pelos extensionistas,
como bullying e briga de colegas. Os adolescentes foram desafiados a propor uma resolução coerente com a reflexão
realizada. Esse momento propiciou o exercício das práticas de comunicação assertivas e não violentas. Ao final da
oficina, foi entregue uma ficha de avaliação de escala hedônica sobre aprendizagem dos adolescentes e a metodologia
da oficina. Os resultados obtidos consistiram em que do total, 81% dos participantes avaliaram a metodologia utilizada
com nota dez, e 12% avaliaram com nota nove. Os alunos autoavaliaram seu aprendizado, 69% avaliaram-se com nota
dez e 31% com nota nove. Estes dados indicam um bom nível de satisfação, tanto da metodologia utilizada, quanto do
aprendizado. Os demais resultados foram irrelevantes para o número amostral. Conclui-se que a oficina foi eficaz e
permitiu a ampliação de repertório de respostas não violentas frente a situações conflituosas. Por meio da
sensibilização, possibilitou a compreensão de olhar a si e entender seus comportamentos e pensamentos violentos.
Portanto, cumpriu com o objetivo. Acredita-se que a base teórica freiriana e a metodologia ativa utilizada favoreceu os
bons resultados obtidos.
8195919 - FUNCIONAMENTO DE FAMÍLIAS COM HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR.
Gabriela Zinne Oro (UNIVALI), Carina Nunes Bossardi (UNIVALI), Aline Cristini da Silva (AMA)
O funcionamento familiar tem sido entendido como um fenômeno complexo que pode ser avaliado de diferentes
formas. Diz respeito a uma análise sobre a qualidade e o ajustamento entre os membros do sistema familiar. Dessa
forma, faz parte das interações entre casais e entre pais e filhos, as formas de resolução de seus conflitos. Esta pesquisa
consistiu em um estudo qualitativo com o objetivo de compreender o funcionamento de famílias com histórico de
violência intrafamiliar. Utilizou-se uma entrevista semiestruturada para verificar de que maneira a violência está
presente nas famílias. A entrevista foi baseada em três instrumentos principais: CTSPC (Parent-Child Conflict Tactics
Scales); CTS2 (Revised Conflict Tactics Scales) e o FACES IV. Participaram 12 famílias formadas por
pais/mães/responsáveis que tinham ao menos um filho na idade entre 0 a 10 anos, que foram selecionadas através do
Centro de Referência Especializada em Assistência Social – CREAS, dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e também
por indicação das famílias já participantes do estudo, do município do Estado de Santa Catarina. Através das entrevistas
surgiram três categorias, sendo elas funcionamento familiar e suas três subcategorias: relação com a família nuclear,
relação com a família extensa e relação conjugal. Referente ao relacionamento conjugal foi possível identificar que
todos os participantes trouxeram muito mais pontos negativos do que pontos positivos. A segunda categoria se refere
aos conflitos conjugais que tiveram como subcategorias a agressão física e a agressão verbal. Os relacionamentos
conjugais foram considerados conflituosos, com ou sem episódios de violência física, mas sempre com a presença da
agressão verbal, no qual grande parte dos participantes relatou que havia xingamentos mútuos e ofensas durante as
discussões. A categoria correspondente aos conflitos parentais trouxe como subcategorias as violências físicas e
punições e violência verbal. Os resultados obtidos demonstram que existem agressões verbais e físicas em grande parte
das resoluções de conflitos tanto entre pais e filhos, como em casais. Acredita-se que foi possível compreender o
funcionamento das famílias entrevistadas, apesar das limitações encontradas durante a pesquisa, por ser uma temática
difícil de abordar com as famílias e indica-se mais estudos sobre os tipos de violência e as formas de resolução de
conflitos entre o casal e entre pais e filhos. Sugere-se que sejam realizados mais estudos no contexto da violência
familiar para que possam ser propostas intervenções com vistas a proteção e à promoção de saúde das famílias.
8268967 - HISTÓRICO DE MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA E PRÁTICAS PARENTAIS EM PARTICIPANTES DO PROGRAMA
ACT PARA EDUCAR CRIANÇAS EM AMBIENTES SEGUROS.
Thaís de Castro Jury Arnoud (PUCRS), Isadora Zirbes Linhares (PUCRS), Gabriela Fernandes Soares (PUCRS),
Priscila Lawrenz (PUCRS), Luísa Fernanda Habigzang (PUCRS)
Sofrer maus-tratos na infância constitui um importante fator de risco para o desenvolvimento emocional, cognitivo,
comportamental e físico. Pais e mães com histórico de maus-tratos na infância apresentam um risco maior de repetir
esses comportamentos com os filhos. Com o objetivo de prevenir a ocorrência de maus-tratos na infância e melhorar
as práticas parentais, o Programa ACT para Educar Crianças em Ambientes Seguros foi desenvolvido. O presente estudo
tem o objetivo de investigar a relação entre histórico de maus-tratos na infância e práticas parentais em pais e
cuidadores que realizaram a avaliação de pré-teste para participar do Programa ACT. Método: estudo de caráter
descritivo e correlacional. Participaram 24 pais e cuidadores com média de idade de 37,04 anos (DP = 10,58). Os
instrumentos utilizados foram: Questionário de Dados Sociodemográficos; Guia de Avaliação do Programa ACT sobre
Práticas Parentais; Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da PUCRS sob parecer 2.378.392. A coleta de dados foi realizada em serviços vinculados à universidade e em
uma escola pública de Porto Alegre. Foram realizadas análises de correlação de Spearman por meio do Statistical
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Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22.0. Resultados: identificou-se uma associação negativa entre abuso físico
na infância e regulação emocional (r = -0,425; p < 0,05). Em relação às práticas parentais, a regulação emocional
associou-se de forma positiva com a comunicação (r = 0,526; p < 0,01). Quanto ao histórico de maus-tratos na infância,
o abuso emocional correlaciou-se positivamente com o abuso físico (r = 0,683; p < 0,01), a negligência emocional (r =
0,613; p < 0,01) e a negligência física (r = 0,423; p < 0,01). Já a negligência emocional associou-se com o abuso físico (r
= 0,618; p < 0,01), o abuso sexual (r = 0,430; p < 0,05) e a negligência física (r = 0,598; p < 0,01). Conclusões: os resultados
encontrados permitiram sustentar relações que têm sido descritas na literatura. O abuso físico na infância aparece como
um fator de risco para dificuldades de regulação emocional na idade adulta. Por outro lado, quanto maior a regulação
emocional dos pais e cuidadores, maiores as habilidades de comunicação. Verificou-se, também, associações positivas
entre as diferentes formas de maus-tratos na infância. Uma das limitações do estudo é o número de participantes.
Novos grupos com pais e cuidadores serão realizados para avaliar se as evidências encontradas se mantêm.
8269815 - SENTIDOS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA PARA MULHERES MÃES.
Sabrina Regina Domeciano (UNIVALI), Marina Corbetta Benedet (UNIVALI)
A dor é associada ao parto desde os primórdios da humanidade, sendo este, um momento de sensibilidade para a
mulher. A violência obstétrica é um problema de saúde pública, que envolve vários tipos de violência: física, psicológica,
institucional, que aconteçam no pré-natal, parto, pós parto e em casos de abortamento. Devido sua complexidade é
importante estudar como essas violências se entrelaçam e produzem sofrimento. Essa pesquisa tem como objetivo geral
analisar a construção de sentidos sobre a violência obstétrica para mulheres mães, para isso, delineou-se como
objetivos específicos: identificar o sentido e levantar situações de violência obstétrica sofrida pelas mulheres mães e
compreender como os discursos produzidos sobre a temática se entrelaçam aos discursos sociais. Foi realizada através
de uma Unidade Básica de Saúde em Penha –SC, com mulheres que passaram por parto natural ou cesariana no último
ano. Para atender ao objetivo proposto, a pesquisa foi qualitativa, realizada a partir de uma entrevista semiestruturada.
As informações coletadas foram analisadas através da análise de discurso. Como resultados apareceram o não
conhecimento das mulheres entrevistadas do termo violência obstétrica, conhecendo somente as ações, não a
nomenclatura. Percebeu-se também a dificuldade de se ver no lugar de vítima dessa violência, porém, ter facilidade em
ver a violência vivida pelo outro, denotando empatia, o que se apoia na história social da mulher e sua solidariedade. A
partir disso, foi evidente a questão da construção histórica da maternidade, em que põe a mulher em um lugar de
ambivalência em relação a posição de ser mãe e sofrer violência por isso. Cabe ressaltar, como estão presentes nos
resultados a dificuldade do cumprimento das políticas públicas relacionadas a humanização do parto, indicando a
necessidade de uma mudança estrutural da forma de cuidado a gestantes e suas famílias. É perceptível também, como
a organização dos saberes médicos aparecem nos relatos, ainda destituindo a paciente de poder sobre seu corpo, além
disso, se referindo a saberes obstétricos, fica claro como esse espaço antes pertencente a mulher, se medicalizou e
como isso gera violências obstétricas. Diante todos os resultados alcançados, foi possível alcançar os objetivos do
trabalho, considerando todos os sentidos supracitados, como significação da violência obstétrica para mulheres mães,
e entendendo que são eles que contornam essa violência. Além disso, conhecer os sentidos atribuídos pelas mulheres
sobre a violência obstétrica, auxilia-nos a desenvolver/fortalecer as políticas públicas de proteção eficazes, de acordo
com a vivencia da violência nesse âmbito.
8336598 - A MÍDIA E SUAS RELAÇÕES COM O PROCESSO DE ADULTIZAÇÃO E SEXUALIZAÇÃO INFANTIL
Dawid da Silva Vargas (FISMA), Isadora Ribas Strojarki (FISMA), Karoline Elizabeth da Silveira
Miorim (FISMA), Fernanda Silva de Oliveira (FISMA), Matheus Frigo de Mello (FISMA),
Patricia Lucion Roso (FISMA)
A modernidade trouxe consigo uma forte ligação entre o mercado capitalista e o marketing midiático. O consumo vem
sendo um critério definidor de indivíduos e da própria noção de sucesso econômico empresarial, o que trouxe uma
severa mudança nos valores morais, outrora populares. Autores apontam que o consumo contemporâneo é fortemente
estimulado por meio da promoção de fantasias eróticas e sexualização de vários aspectos da vida. Nesse contexto, a
entrada de crianças no mercado de consumo, cada vez mais precoce, vem se tornando mais visível. Esta pesquisa
objetiva fazer uma reflexão acerca da manifestação da adultização infantil através da cultura midiática contemporânea.
Esta pesquisa é uma revisão bibliográfica narrativa da literatura científica. Para tanto, foi realizada uma busca nas bases
de dados SciELO, PePSIC e LILACS. Os descritores utilizados foram “mídia infantil” e “adultização”. Os artigos relevantes
para o trabalho foram os que apresentaram a temática da mídia infantil e os critérios de inclusão foram artigos
relacionados ao processo de adultização precoce. Foram encontrados 99, sendo que após aplicar os critérios de inclusão,
restaram 3 estudos significativos para a presente pesquisa. As influências mercadológicas tendem a erotizar e a provocar
comportamentos de sensualidade e de virilidade nas crianças. Algumas meninas usam maquiagem, pintam as unhas,
procuram uma aparência mais velha, como das mulheres; e, uma parte dos meninos, estimulados pelo exemplo de
masculinidade que lhes é apresentado, ensaiam sua agressividade, por meio de jogos e de atividades de lutas ou outras
que promovem a diminuição da distância existente entre os dois mundos. Desse modo as crianças são vistas como
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pequenos consumidores, que dia após dia são alvo das propagandas vinculadas à comunicação nas mídias e redes
sociais. A literatura considera que as empresas, ao anunciarem dessa maneira, parecem ignorar as consequências
nocivas do uso desses artigos por consumidores que estão ainda em formação física e psicológica e não são capazes de
uma reflexão diante desses estímulos. Os resultados desse estudo indicam, portanto, que existe a influência do
marketing na adultização precoce, que se apresenta como ameaça para o desenvolvimento infantil. Embora com muitos
exemplos de ocorrências, parece-nos ser evidente a necessidade de reflexão crítica e de ampliação deste debate,
principalmente no que se refere às mudanças que este tipo de apelo equivocado representa na vida das crianças.
8491976 - VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL: AVALIAÇÃO DOS DÉFICITS COGNITIVOS EM VÍTIMAS NO MUNICÍPIO
DE DOURADOS MS (G).
Sandro de Toledo (UNIGRAN), Pricila Pesqueira de Souza (UNIGRAN)
A OMS define que a violência contra a criança tem sido um dos maiores problemas sociais no mundo. Um levantamento
realizado pela Delegacia de Atendimento à Mulher do Município de Dourados MS, constatou que 45 meninas na faixa
etária de 08 a 12 anos foram vítimas de violência sexual, em 2018. As crianças vitimadas geralmente desenvolvem
déficits nas suas habilidades sociais, com isso se tornam mais solitárias, reservadas ou introvertidas. A Teoria da mente
é a habilidade que o sujeito tem de compreender as suas emoções, crenças, desejos e intenções em relação a si mesmo
e o outro. A criança começa a desenvolver a Teoria da Mente logo após o seu nascimento, gradualmente ela desenvolve
as habilidades de atribuir desejos, emoções, intenções e crenças. Objetivo: Apresentar um recorte do Trabalho de
Conclusão de Curso que está sendo desenvolvido pelo autor no Centro Universitário da Grande Dourados no município
de Dourados MS. Método: As informações foram obtidas através da elaboração do projeto de pesquisa, projeto este
que ainda está em desenvolvimento e tem como objetivo geral traçar um perfil da percepção social e cognição social
de vítimas que sofreram violência na cidade Dourados MS. Na pesquisa será utilizado questionários sociodemográficos,
onde o intuito é a caracterização das participantes e a compreensão do relacionamento intrapessoal e interpessoal das
crianças vítimas da violência com faixa etária entre 08 a 12 anos e será aplicado o teste TMEC. Seguindo o cronograma
do projeto a coleta será realizada entre os meses de agosto e setembro e a análise será feita em outubro, concluindo
assim o trabalho. Resultados: Os resultados serão obtidos e analisados posteriormente. Discussão: Espera-se como
hipótese que através da análise dos resultados se possa traçar um perfil da percepção social e cognição social das
crianças vítimas de violência sexual, como essas crianças interagem socialmente, após o trauma. Considerações Finais:
A comparação dos dados vai ajudar no aprimoramento do instrumento, pois existe uma necessidade real e urgente de
conseguir identificar possíveis déficits em crianças vitimadas na sociedade, devido à altos índices, tanto de violência
sexual infantil, como outras violências, pois a partir do momento que se faz o diagnóstico adequado, pode-se também
realizar um tratamento eficiente.
8496595 - LEVANTANDO CAMINHOS PARA LIDAR
Gleice Barros da Silva (UNIVALI), Jéssica Fernandes (UNIVALI), Léia Viviane Fontoura (UNIVALI),
Daniela Valcarenghi (UNIVALI), Iohana Tavares Lopes (UNIVALI)
Este trabalho contempla o relato de uma oficina sobre violência na escola realizada pelo Projeto de Extensão Discutindo
a Relação (DR). O projeto tem como objetivo desenvolver ações de educação em saúde que favoreçam a promoção da
saúde, o fortalecimento do desenvolvimento integral dos adolescentes e o enfrentamento de riscos e vulnerabilidades.
Atua com os profissionais da educação, saúde e estudantes do 6o ao 9o ano do ensino fundamental de escolas da rede
municipal em Itajaí-SC, discutindo os temas propostos pelo Programa Saúde na Escola. A oficina teve como objetivo
identificar se há violência na escola e propor caminhos para outras possibilidades de lidar com a violência. A base
metodológica do DR é freiriana, e a compreensão de desenvolvimento humano que fundamenta as ações desenvolvidas
provém da Psicologia Histórico-Cultural. O jogo “gire a garrafa” foi a ação principal da oficina. Para realizar esta atividade
os alunos formaram quatro grupos e receberam um conjunto de 6 cartões (escrito com uma das palavras: professor,
sala de aula, colega/bullying, coordenação e dois em branco) e uma garrafa pet escrito “violência”. Nos cartões em
branco os alunos poderiam escolher que tipo de violência desejavam discutir e que não estava contemplada nos cartões.
Para dar início à dinâmica, a garrafa foi posicionada centralizada na mesa com os cartões dispostos em círculo ao redor.
Assim, quando o adolescente girasse a garrafa a mesma se direcionaria para uma das palavras do círculo. Os
extensionistas incentivaram a discussão a partir das perguntas: “Existe violência na escola com o tema descrito no
cartão?” “Como estas acontecem?” “Como podemos mudar esta situação de violência?”. Posteriormente, os
extensionistas levantaram junto aos estudantes quais estratégias poderiam ser empregadas para lidar com a violência
na escola. Os extensionistas que conduziram a conversa nos pequenos grupos apresentaram ao grande grupo quais
sugestões foram apontadas para melhorar a situação. Participaram da oficina 187 alunos, dos quais 75,4% avaliaram a
metodologia utilizada com pontuação dez e 11,7% com pontuação nove. Em relação ao aprendizado 67% dos
adolescentes se autoavaliaram com pontuação dez e 19,2% com pontuação nove. Os demais resultados foram
irrelevantes para o número amostral. O objetivo da oficina foi alcançado, visto que os alunos conseguiram identificar as
violências que ocorrem na escola e propuseram caminhos para outras possibilidades de lidar com a violência nas
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relações. Acredita-se que a base teórica adotada e metodologia utilizada favoreceram a efetividade dos resultados
alcançados.
8823880 - A VIOLÊNCIA ESCOLAR NA CONCEPÇÃO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
Arthur Moura Bussolotti (UVV), Carla Brunetti Lambert (UFES), Claudia Broetto Rossetti (UFES),
Daniella Rangel Poncio (UVV), Jhienifer Virginio Barbosa (UVV),
Michelle de Souza Gonçalves Trindade (UVV), Simone Chabudee Pylro (UVV)
A escola, enquanto uma das responsáveis pelo desenvolvimento da pessoa e o preparo desta para o exercício da
cidadania, enfrenta o desafio de promover a cultura da paz, em um ambiente permeado de diferenças e conflitos, que,
por vezes, se desdobram em práticas de violência. Porém, nem sempre, a escola configura-se como um espaço
protetivo. Ao contrário, pode se constitui em um ambiente hostil em razão das intimidações violentas que ali ocorrem.
O objetivo desse estudo foi compreender a perspectiva de alunos do Ensino Fundamental e Médio sobre o fenômeno
da violência escolar, discutindo as especificidades do local em que esta ocorre e do tipo de violência predominante. Os
dados foram coletados através de um questionário. O instrumento foi aplicado em quatro escolas públicas, localizadas
em Vila Velha/ES e Vitória/ES, perfazendo um total de 95 alunos, sendo 47 do 3º ano do Ensino Médio e, 48, do 9º ano
do Ensino Fundamental, com idades entre 14 e 20 anos. Observou-se que a maior parte dos estudantes já viu alguém
praticar violência na escola (87%), sendo o pátio (44%) o principal local de ocorrência, seguido pela sala de aula (29%).
Dentre os participantes que já presenciaram a prática de violência em contexto escolar, 48% relataram violência de
natureza psicológica e, 41%, de natureza física. Foi observado, também, que 54% dos que já viram atos violentos na
escola, sentiram-se mal ao presencia-los, seguidos por 25%, que disseram não se incomodar. A categoria mais
recorrente, segundo os dados, é a de violência psicológica, que se expressa, por exemplo, através de apelidos ofensivos,
xingamentos, ameaças. Nem sempre, as ações de violência são visíveis para os gestores e professores, dificultando
iniciativas que possam problematizar tais práticas. Tal condição, pode expor os alunos-alvo de violência escolar a uma
situação de vulnerabilidade. Pensar na promoção de debates democráticos que discutam questões relacionadas à
violência na escola, retomando cenários vividos, cotidianamente, pelos alunos, e trabalhando suas concepções e
sentimentos a respeito do tema, pode configurar-se como uma intervenção valorosa, dando suporte às vítimas de
violência, ao mesmo tempo em que busca a prevenção desses atos no contexto escolar, promovendo, assim, um
ambiente mais acolhedor e seguro para os discentes.
8983658 - O BULLYING E A VIOLÊNCIA ESCOLAR NA CONTEMPORANEIDADE: BREVES DISCUSSÕES TEÓRICAS
Claudete Seltenreich (FSG), João Luís Almeida Weber (FSG)
Este artigo busca discutir brevemente sobre como se apresenta na atualidade a temática do bullying e a consequente
violência nas escolas. Isto porque, cada vez mais, se observa que o comportamento dos alunos vem se alterando ao
longo dos anos. É importante destacar ainda que durante a vida escolar, os alunos podem viver alternância dos papéis
envolvidos na prática do bullying – podem ser vítimas, agressores ou testemunhas. Além disso, as consequências da
violência do bullying atingem a todos os envolvidos no contexto educacional, e não apenas às vítimas. Nesse sentido,
este estudo tem como objetivo geral analisar as consequências que o bullying, suas variações, e a violência na escola
traz para todos os envolvidos. Como objetivos específicos, busca-se caracterizar o bullying, assim como trazer exemplos
de sua prática e em seguida, propor sugestões para minimizar o mesmo nas escolas. Tem-se ainda o foco de pesquisa
centrado nas relações interpessoais e nas consequências que podem ser sentidas por qualquer indivíduo em uma
situação dentro e fora da escola. A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa sobre bullying e
cyberbullying e o papel do profissional da psicologia nos campos da reparação e prevenção. O bullying como um
fenômeno social de grande relevância, possui características específicas e deve ser analisado a partir das peculiaridades
de cada contexto. Ou seja, é preciso sempre considerar a subjetividade dos envolvidos, bem como as características
sociais, culturais e econômicas de cada realidade em que eles estão inseridos. Compreender o histórico familiar é
também um dos indicativos necessários para tanto. Em razão disso, acredita-se que o psicólogo é o profissional apto
para realizar um trabalho de prevenção e enfrentamento da violência escolar, ajudando a escola a construir espaços e
relações mais saudáveis. É no campo das relações estabelecidas dentro da instituição e desta com o ambiente no qual
está inserida que o profissional de Psicologia terá condições de desenvolver novas alternativas para o seu trabalho.
Apesar da limitação do estudo estar voltado a uma busca bibliográfica, o mesmo pode contribuir para uma melhor
explanação do que se entende por discriminação na escola, assim como quais podem ser as consequências causadas às
pessoas que sofrem destas situações, que são, ao mesmo tempo constrangedoras e que logo adiante, comprometem a
aprendizagem e o bem-estar de quem foi acometido de um evento como este.
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BLOCO DE PÔSTERES 28
5792673 - CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO DAS HABILIDADES DE
DESENVOLVIMENTO MORAL EM PRÉ-ESCOLARES.
Joana Milan Lorandi (UFSC), Chrissie ferreira de Carvalho (UFSC), Laura Muneron Busatto (UFSC),
Lucas Carmo da Silva (Pesquisador Assistente), Victoria Oldemburgo de Mello (UFSC),
Brandon M. Woo (Harvard University, EUA), Clara Xavier Oliveira (UFBA)
A tentativa de se estabelecer o que é moral – considerado adequado ou não dentro de determinado contexto – é uma
característica há muito tempo presente nos seres humanos. Experimentos têm mostrado que até mesmo crianças
pequenas já mostram uma compreensão moral sofisticada, mas ainda se sabe pouco sobre esses mecanismos e como
se diferenciam da vida adulta. Nas primeiras fases do desenvolvimento, as crianças possuem dificuldades em identificar
a intenção de um agente: concentram-se no resultado do ato, ignorando a intencionalidade deste. Durante o
desenvolvimento ocorre uma reorganização conceitual do domínio moral, passando do foco apenas no resultado para
a intencionalidade do agente. O desenvolvimento dessa trajetória possibilita o julgamento de danos acidentais
(resultado ruim com uma intenção boa) e danos propositais (resultado bom com intenções ruins).
A presente pesquisa tem por objetivo a criação e validação de um instrumento de avaliação do raciocínio moral e o
desenvolvimento de um jogo para a promoção das habilidades de raciocínio moral para pré-escolares.
A avaliação e os jogos foram realizados com crianças de 4 a 6 anos em uma instituição de ensino pré-escolar, onde
foram contadas uma série de histórias que envolviam 2 situações com conflitos morais. As avaliações foram realizadas
individualmente com as pesquisadoras. Ao término de cada história, as crianças eram questionadas sobre as intenções
dos agentes de modo a indicar o personagem que teve a melhor atitude. Foi desenvolvido o jogo chamado “Trilha da
Vida”, que contém 12 tabuleiros sendo 6 tabuleiros de raciocínio moral. Cada tabuleiro contém quatro situações com
duas trilhas, sendo que cada trilha possui duas decisões a serem tomadas: uma moralmente correta ou com indicação
de comportamento pró-social e a outra incorreta, ou seja, com uma indicação de um comportamento que não é prósocial. Cada sessão de jogo incluiu de um a dois tabuleiros que foram apresentados pelas pesquisadoras com grupos de
2 a 3 crianças. Os resultados da avaliação mostraram 72% de acertos nas situações de conflitos morais apresentadas.
Em relação aos jogos, os resultados mostraram que 100% das crianças gostaram do jogo, consideraram-no “fácil” e
indicariam para seus amigos. Em relação a quantidade de respostas com indicação de comportamento pró-social, o
tabuleiro 1 obteve 82% e o tabuleiro 2, 91%. Este estudo corrobora com os conhecimentos na literatura sobre
desenvolvimento moral em pré-escolares, mas ainda é preciso mais investigação para se poder traçar uma linha precisa
da trajetória do desenvolvimento moral.
3677893 - INSTRUMENTOS DE MEDIDA PARA AVALIAÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
DA LITERATURA INTERNACIONAL.
Lais Daniela Passig da Silva (UFSC), Quele de Souza Gomes (UFSC), Mauro Luís Vieira (UFSC),
Roberto Moraes Cruz (UFSC)
Alienação parental refere-se a um conjunto de comportamentos emitidos, consciente ou inconscientemente, por um
dos genitores, com o objetivo de impedir o relacionamento da criança com o outro progenitor. O objetivo deste trabalho
foi analisar, por meio de uma revisão sistemática, as propriedades psicométricas dos instrumentos psicológicos
disponíveis para a avaliação da alienação parental. Para isso, consultou-se as bases de dados Pubmed, Web of Science,
Scielo e PsycoINFO, durante os meses de março e abril de 2019, por meio do string de busca ("alienação parental") AND
("escala" OR "inventário" OR "psicometria" OR "medida" OR "instrumento" OR "validação" OR "teste") nos idiomas
português, inglês e espanhol. Incluiu-se artigos empíricos publicados entre 1986 e 2018, cujo título explicitasse os
termos alienação parental, comportamentos alienadores, genitor alienado ou alienador, criança alienada e
apresentassem no decorrer do texto informações sobre as propriedades psicométricas do instrumento. Não foram
incluídos nesta revisão estudos que abordassem a síndrome de alienação parental ou temas relacionados. A seleção
dos artigos foi realizada por duas juízas independentes, que obtiveram índice de concordância de 62%. Inicialmente,
foram recuperados 130 artigos. Desses, 45 estavam duplicados. Após a leitura inicial dos títulos, 59 artigos foram
excluídos, pois no título não apresentavam termos relativos a alienação parental. Dos 26 artigos lidos na íntegra, 14
foram selecionados. Os instrumentos apresentados nos estudos foram: Baker Strategy Questionnaire (BSQ) (n=6),
Relationship Distancing Questionnaire (RDQ) (n=2), Escala Zicap (n=1), Alienated Family Relationship Scale (AFRS) (n=1),
Parental Alienation Scale (PAS) (n=1), Inventário de Práticas Maternas Alienantes (IPMA) (n=1), Child’s attitude and
behavior toward parents Parenting behaviors Allegations and substantiations: categories of abuse (n=1), e um
Instrumento sem nome. Ressalta-se que a Parental Alienation Scale e o Inventário de Práticas Maternas Alienantes
(IPMA) são instrumentos construídos por pesquisadores brasileiros. Quanto às propriedades psicométricas, todos os
estudos apresentaram evidências de confiabilidade (alpha de Cronbach ou teste-reteste) satisfatórias. Contudo,
somente os instrumentos brasileiros apresentaram evidências de validade de construto (análise fatorial exploratória e
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confirmatória, além de validade de critério concorrente). Destaca-se que os instrumentos desenvolvidos no Brasil
apresentaram evidências de validade satisfatórias, o que demonstra o investimento dos pesquisadores brasileiros na
construção de medidas de alienação parental. Por fim, discute-se a importância da realização de estudos empíricos e
de validação para delimitação do construto alienação parental, tendo em vista os aspectos sociais e culturais dos
contextos onde os mesmos serão aplicados.
3919412 - TESTE TMEC: UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA AVALIAÇÃO DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL
Sandro de Toledo (UNIGRAN), Pricila Pesqueira de Souza (UNIGRAN)
A OMS define que a violência contra a criança tem sido um dos maiores problemas sociais no mundo. As crianças
vitimadas geralmente desenvolvem déficits nas suas habilidades sociais, com isso se tornam mais solitárias, reservadas
ou introvertidas. A Teoria da mente é a habilidade que o sujeito tem de compreender as suas emoções, crenças, desejos
e intenções em relação a si mesmo e o outro. A criança começa a desenvolver a Teoria da Mente logo após o seu
nascimento, gradualmente ela desenvolve as habilidades de atribuir desejos, emoções, intenções e crenças. O
instrumento TMEC é um teste que passou pelo crivo de 5 juízes, com objetivo de avaliar a adequação para a faixa etária
proposta, se as instruções são acessíveis e estão em uma linguagem objetiva e as formas de pontuação entre outros
itens. O TMEC é composto por 9 itens, destacamos o subteste 4 – Teoria da Mente a partir de situações e emoções
complexas do Teste de Teoria da Mente para Crianças – TMEC, onde é composto por 7 vinhetas, onde não há regras
para interrupção e pode-se repetir cada vinheta por duas vezes, os escores são obtidos por questões de Compreensão
de Realidade (CR) e questões de Compreensão de Estado Mental (CEM), o seu objetivo é avaliar a Teoria da Mente
(emoções, crenças, desejos e intenções) a partir de situações de emoções complexas. Objetivo: Propor a utilização do
subteste 4 do TMEC como um instrumento auxiliar na avaliação da Teoria da Mente em crianças vítimas de violência
sexual. Método: Realizou-se revisão de literatura a partir da biblioteca BVS Brasil, priorizando artigos publicados entre
2012 e 2019 e utilizou-se de um levantamento de dados da Delegacia de Atendimento à Mulher do Município de
Dourados MS. Resultados: Os resultados demonstraram que o teste TMEC pode ser um instrumento útil para elaboração
de um projeto de pesquisa, onde o objetivo seja de avaliar a percepção social e cognição social das crianças vitimadas.
Discussão: A utilização do teste TMEC em projeto de pesquisa, pode-se levantar como hipótese que ao analisar os
resultados seja possível traçar um perfil da percepção social e cognição social das crianças vítimas de violência sexual,
como essas crianças interagem socialmente, após o trauma. Conclusão: Podemos salientar que a utilização do teste
TMEC em pesquisa se justifica na literatura, pois se trata de um importante instrumento que avalia a Teoria da Mente
e pode contribuir em para novas pesquisas.
5312973 - ANAMNESE PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS: UM MODELO POSSÍVEL.
Maraike Klimmek Marschall (FGG), Ana Paula Gorski Cesar (FGG), Gustavo Lamin Caetano (FGG),
Hudelson dos Passos (UFSC), Sofia Araldi Lobo Brito (FGG), Thayline Camila Kretzer (FGG)
O trabalho apresentado é resultado de uma atividade da disciplina de Avaliação Psicológica III, proposta ao quarto ano
de graduação do curso de Psicologia, na Associação Catarinense de Ensino - Faculdade Guilherme Guimbala, que
objetivou pesquisar e desenvolver um modelo de anamnese psicológica, para compor o processo de avaliação
psicológica de adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. Apesar de muitas pesquisas, houve dificuldade em encontrar
modelos e artigos que contemplassem o tema, sendo encontrados, em sua maioria, modelos para crianças e/ou adultos.
A pesquisa foi embasada teoricamente buscando-se referências na literatura, as quais conceituam e discutem avaliação
psicológica, realizando-se uma pesquisa bibliográfica de artigos em bases de dados (Google acadêmico, SciELO e em
livros). Sendo assim, alguns conceitos foram retirados e adaptados para o contexto da atividade, incluindo-se um
modelo de anamnese. A construção do roteiro contemplou as seguintes etapas: primeiramente foi realizada uma
pesquisa exploratória, investigando o tema e buscando palavras chaves como: anamnese, adolescência, avaliação
psicológica, roteiro de anamnese para adolescentes, entre outros. Após a investigação, encontrou-se um modelo já
disponível na literatura pesquisada. Os acadêmicos então, adaptaram o modelo com orientações do professor que
propôs a atividade. Em seguida, foi feita a aplicação através de um estudo piloto com três indivíduos. Após a conclusão
da atividade, constatou-se a necessidade de haver mais estudos e modelos de anamnese para adolescentes disponíveis
na literatura de avaliação psicológica.
5835496 - PROCESSOS DE REAVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CLÍNICA: MOTIVOS, CONTRIBUIÇÕES E INDICAÇÕES
TERAPÊUTICAS.
Roberta Francieli da Silva (UFRGS), Chrystian da Rosa Kroeff (UFRGS)
Introdução: O Psicodiagnóstico é um procedimento científico de investigação clínica que busca avaliar uma ou mais
características psicológicas. Entendendo a avaliação como um processo que identifica as dificuldades e potencialidades
de um indivíduo em um determinado momento de sua vida, realizar uma reavaliação às vezes se apresenta como uma
recomendação. Objetivos: identificar: a) o que motivou a realização de reavaliações em um serviço escola de psicologia
de Porto Alegre, RS, b) se a realização de uma avaliação posterior respondeu à queixa inicial e c) se houve diferença nos
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resultados dos casos que seguiram as indicações terapêuticas oriundas da primeira avaliação psicológica. Método: A
amostra foi de 13 pacientes que realizaram avaliação e reavaliação psicológica no Centro de Avaliação Psicológica da
UFRGS entre os anos de 2004 a 2019. A média de diferença entre avaliações foi de 2,6 anos, sendo que o tempo mínimo
foi de 1 ano e o máximo de 6 anos. Os laudos resultantes das avaliações foram analisados e comparados
qualitativamente. Resultados: Dos 13 casos analisados, 7 realizaram uma nova avaliação para acompanhar a evolução
dos pacientes após as indicações terapêuticas. 5 realizaram a reavaliação pois não foi possível avaliar adequadamente
durante o primeiro processo e 1 realizou uma nova avaliação porque os profissionais que o encaminharam ao serviço
acreditavam que os motivos para seus sintomas haviam se alterado. Dos 7 casos que realizaram reavaliação para
acompanhar a evolução, um não havia seguido as recomendações terapêuticas oriundas da primeira avaliação. Nesse
caso, não houve evolução relatada. Os outros 6 casos que procuraram reavaliação pelo mesmo motivo haviam seguido
a maioria das indicações. Três deles apresentaram alteração no diagnóstico. Quatro dos cinco casos que procuraram
reavaliação por não ter sido possível avaliar adequadamente no primeiro processo tiveram necessidade de tratamento
adequado para questões que poderiam estar associadas às dificuldades apresentadas pelos pacientes, e um à
impossibilidade de avaliar as funções cognitivas através de testes psicológicos, por menor cooperação. Em todos os
casos, a reavaliação respondeu à queixa inicial. Conclusão: As principais justificativas de uma reavaliação psicológica
são: acompanhamento de casos onde as indicações terapêuticas podem interferir significativamente na resposta do
paciente; e avaliação mais adequada do que não pôde ser avaliado no primeiro processo. Observou-se que seguir as
indicações terapêuticas da primeira avaliação possibilitou uma reavaliação mais adequada. A segunda avaliação, nessas
condições, foi capaz de responder à queixa inicial.
6414427 - ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE VARIÁVEIS DE BEBÊS SOBRE O DESENVOLVIMENTO EM COGNIÇÃO E
SOCIALIZAÇÃO.
Gabriella Passos Perezin (UNESP), Janaina Senhorini dos Santos (sorri Bauru),
Olga Maria Piazentin Rolim Rodrigues (UNESP)
A prematuridade é um fator de risco podendo sofrer comprometimentos ou intercorrências ao longo do
desenvolvimento infantil. Alguns fatores influenciam no desenvolvimento dos prematuros, são eles: idade gestacional,
peso e tempo de internação. O objetivo deste estudo foi analisar a influência de variáveis dos bebês (sexo, idade
gestacional, peso e tempo de internação em UTINeonatal) sobre o desenvolvimento de bebês nas áreas de Cognição e
Socialização. Foram objetivos específicos descrever, comparar e correlacionar o desempenho dos bebês nas áreas de
Cognição e Socialização com as variáveis dos bebês. Participaram 36 bebês, sendo 17 meninos e 19 meninas, com idade
gestacional de 25 a 36 semanas, com peso variando de 735grs a 2830grs que ficaram internados em UTINeonatal de um
a 83 dias. Os bebês foram avaliados com o Inventário Portage Adaptado para Bebês que mostra o desempenho da
criança a partir da observação dos comportamentos ou relato das mães, aos três meses de idade. As comparações foram
feitas utilizando o Teste de Mann Whitney e, as correlações, o Teste de Spearmann. Os resultados mostraram que não
houve diferenças entre o desenvolvimento de meninos e meninas nas áreas avaliadas. Comparando o desenvolvimento
considerando a idade gestacional observou-se que a pontuação nas duas áreas avaliadas é significativamente menor
para os bebês nascidos com até 32 semanas (Cognição e Socialização p=0,002). Com relação ao peso, bebês com até
1999grs pontuaram significativamente nas áreas de Cognição (p=0,000) e Socialização (p=0,005). Bebês que
permaneceram internados 15 dias ou mais tiveram um desempenho significativamente inferior do que bebês que
permaneceram menos tempo na UTI (Cognição p=0,018; Socialização p=0,010). Observou-se, também correlação
positiva entre semanas gestacionais e peso com o desempenho em Cognição e Socialização, indicando que quanto maior
o tempo gestacional e o peso ao nascer, melhor o desempenho nas áreas avaliadas. Com o tempo de internação a
correlação observada foi negativa, isto é, quanto maior a duração, piores os resultados nas avaliações conduzidas. É
possível concluir que as variáveis analisadas são fatores de risco para o desenvolvimento, indicando que esses bebês
necessitam serem avaliados e submetidos à estimulações pertinentes o mais cedo possível para a promoção do seu
desenvolvimento.
7919999 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E ENVELHECIMENTO HUMANO: REVISÃO DE PESQUISAS.
Janaina Chnaider (PUC-CAMPINAS), Tatiana de Cassia Nakano (PUC-CAMPINAS)
O envelhecimento humano tem sido foco de interesse da Psicologia nas últimas décadas, tomado como uma de suas
áreas de atuação emergentes. Nesse sentido, o presente estudo buscou analisar a produção científica sobre avaliação
psicológica aplicada à população idosa. A busca nas bases de dados Scielo, Capes e Pepsic indicou a existência de 23
artigos sobre a temática. Os resultados mostraram que, de modo geral, as pesquisas ainda se mostram em número
reduzido perante a relevância da temática, nas pesquisas os idosos foram recrutados em diferentes ambientes (tais
como instituições de saúde, grupos de terceira idade, comunidade e instituições de longa permanência), sendo
investigados por profissionais provenientes de nove diferentes áreas do conhecimento. O foco das pesquisas se volta,
principalmente, à investigação de aspectos cognitivos/inteligência, havendo também interesse alto na depressão,
ansiedade e aspectos neuropsicológicos, dentre outros. Por fim, pouca ênfase nos aspectos positivos e saudáveis é
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encontrada, de modo que se pode afirmar, a partir dos resultados, que o envelhecimento ainda continua sendo
visualizado como uma fase marcada por perdas e declínios, não tendo sido absorvida ainda a concepção de
envelhecimento bem-sucedido, concepção predominante na atualidade.
9828397 - “MINHA MÃE TRABALHA MUITO, EU NÃO CONSIGO ENCONTRAR ELA”: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE
ESTÁGIO EM PSICODIAGNÓSTICO.
Camila Benetti Oberherr (FACCAT), Camila Benetti Oberherr (FACCAT),
Beatriz Cancela Cattani (UFRGS)
O presente trabalho é um relato de experiência do Estágio de Avaliação Psicológica (EB-D) do curso de Psicologia da
Faculdades Integradas de Taquara (RS). Foi realizado um Psicodiagnóstico, que teve como objetivo compreender o
funcionamento de um paciente com oito anos de idade que tinha como queixa principal comportamentos agressivos
recorrentemente. O processo da avaliação ocorreu no Centro de Serviços em Psicologia (CESEP). Foram aplicados testes
psicológicos e técnicas, como: Entrevista com os familiares, Entrevista com a escola, Entrevista com a psicóloga,
Entrevista Lúdica Diagnóstica, Técnica De Desenho da Casa – Árvore – Pessoa (HTP), Teste de Apercepção Temática
Infantil – Figuras de Animais (CAT-A), As Pirâmides Coloridas de Pfister, Protocolo “Meu Amigo de Papel” do Sistema de
Avaliação do Relacionamento Parental e Desenho da Família de Corman. O avaliado residia com a avó materna, que
detinha a guarda provisória. Tinha pouco contato com a mãe, vendo-a uma vez na semana. Não tinha relação nenhuma
com o pai. Um ano antes da avaliação sofreu um suposto abuso sexual por parte de um colega da escola. Os
comportamentos agressivos se davam por meio de choros, chutes, tapas, tremores, atirar objetos e jogar-se no chão. O
avaliado expressou agitação psicomotora. O pensamento deu-se com fuga de ideias, tangencialidade e pobreza. O
menino teve necessidade de domínio do ambiente, mostrando-se provocador. Não demostrou interesse em seguir as
regras de jogo, indicando o não amadurecimento da adesão de normas sociais. Estava com defasagem escolar de dois
anos. Os familiares dividem as necessidades e as tarefas que a criança demandava, entretanto, o menor não tinha uma
única referência no ambiente doméstico. O avaliado exprimiu saudades da mãe e de se sentir dividido entre o amor
dela e da avó, o que gerava ansiedade. A criança apresentou indícios de um ambiente pouco acolhedor, onde a resolução
de conflitos se dava, por vezes, pela agressividade. Tais comportamentos eram refletidos e internalizados na criança,
que quando em conflito também apresentava a resolução por meio violência. Percebeu-se o quanto a desorganização
familiar e a falta de apoio e afeto estavam contribuindo para um atraso no desenvolvimento do avaliado. Foi identificado
que a criança apresentava baixa tolerância a frustração. Ele demostrou comportamentos regressivos. Por isso, foi
indicado um maior estímulo por parte da família e acompanhamento psicológico regular.
6899943 - AVALIAÇÃO NA TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL SOBRE UM DIAGNÓSTICO DE INCONTINÊNCIA
FECAL.
Letícia Fernanda Martins (AVANTIS), Juliana Vieira Almeida Silva (UNIVALI)
Introdução: Segundo o DSM-5 (APA, 2014), a principal característica da encoprese ou incontinência fecal é a repetida
exoneração intestinal em locais inadequados, podendo ser voluntária ou involuntária, sendo a última mais frequente.
O evento deve ocorrer pelo menos uma vez por mês pelo período mínimo de três meses, e a idade cronológica do
paciente deve ser superior a quatro anos. Além disso, a incontinência fecal não deve acontecer exclusivamente devido
a efeitos fisiológicos diretos de uma substância ingerida ou de uma condição médica geral. Objetivos: Descrever o caso
da menor Gabriela (nome fictício), 10 anos, no qual obteve diagnóstico de Incontinência fecal (segundo o DSM-5), ligado
a outras hipóteses diagnósticas, como transtorno de ansiedade, problemas de relacionamento entre pai-mãe e criança,
superproteção pelos pais e outros problemas psicossociais e ambientais. Método: A avaliação desenvolveu-se em uma
Clínica Escola do Curso de Psicologia e foram utilizados diferentes instrumentos e estratégias, através da Terapia
Cognitivo Comportamental, tais como atividade desenho relacionado ao sono/às fezes; esquema A-B-C de Ellis;
atividade desenho relacionado às fases de desenvolvimento infantil; vantagens e desvantagens de cada fase; atividade
redação de texto sobre adolescência; listagem de responsabilidades atuais e futuras e elaboração de suas metas.
Resultados: Por meio de entrevistas com a mãe, constatou-se que houve mudança de comportamento em relação à
Incontinência Fecal, na qual a menor conscientizou-se da importância do seu desenvolvimento, controle da raiva e
expressão de sentimentos. Considerações: Observa-se que não acorreu um reforçamento por parte dos pais para que a
menor mantivesse seus novos comportamentos. Por isso, ressalta-se a importância de manter uma relação saudável
entre pais e filhos, auxiliando em todos os processos de desenvolvimento, estimulando a autonomia e quebrando a
dependência quando ela começa a causas atrasos nas fases da criança. Gabriela se mantém em psicoterapia para dar
continuidade ao tratamento.
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1337173 - AVALIANDO A SAÚDE EMOCIONAL MATERNA NA GESTAÇÃO E PÓS-PARTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
COMO AUXILIARES DE PESQUISA.
Carolina Viecili Azambuja (PUCRS), Júlia Luisa da Silva (UPF), Larissa de Oliveira Machado (UPF),
Verônica Albrecht (UPF), Victoria espindola Rovani (COGNITIVO), Adriane Xavier Arteche (PUCRS)
O presente trabalho tem como objetivo relatar sobre a experiência de profissionais e acadêmicas de Psicologia como
auxiliares de uma pesquisa de doutorado sobre os “Fatores de risco e proteção para o desenvolvimento de depressão
e ansiedade na gestão e no pós-parto: um estudo longitudinal com mulheres usuárias de serviço de saúde pública”,
considerando que a existência de projetos de pesquisa científica, especialmente na cidade de Passo Fundo/RS e se
tratando do ramo da Psicologia, ainda é culturalmente escasso. O trabalho realizado na pesquisa ocorre em torno de
gestantes de terceiro trimestre previamente selecionadas conforme os critérios exigidos, e assim, as voluntárias
precisam abordar as gestantes em centros de saúde pública como CAIS, UBS e ESF, e até mesmo ao domicílio destas,
sendo que abrange duas modalidades: estudo 1) gestação; e estudo 2) pós-parto. Em relação à divulgação e ao convite
das participantes, não foram encontradas dificuldades, pois a grande maioria demonstrou receptividade e prontidão
para o agendamento das avaliações e das entrevistas. Por outro lado, na data prevista para estes encontros, obstáculos
como a desmarcação repentina das entrevistas, o difícil acesso de encontrá-las na residência, o repasse de números
falsos para o contato anterior ao agendamento, a resistência para dar continuidade ao estudo subsequente, dentre
outras, tornaram a execução das atividades mais longas do que o previsto, atrasando as metas estipuladas e necessárias,
e principalmente pela modificação das estratégias adotadas até então para o fluir das atividades. Diante disso, foi
necessário um planejamento em conjunto a fim de repensar formas de abordagem e de divulgação mais eficazes. Podese dizer que tais impedimentos encontrados ao decorrer da pesquisa trouxe sentimento de frustração, dado que todas
estavam seguindo as ‘instruções’ sobre como prosseguir quando deparadas diante de situações como estas, e mesmo
assim, nem sempre se obtinha sucesso. No entanto, após diversas mudanças na organização dos trabalhos, os resultados
começaram a ser positivos, o que acabou trazendo maior motivação e engajamento do grupo para a execução das
tarefas. Portanto, nesta experiência foi possível perceber a importância do conhecimento sobre pesquisa para a
população de modo geral, visto que quando se tem conhecimento dos benefícios que a mesma trás, faz com que o
trabalho dos pesquisadores se torne possível e abre possibilidade para novos estudos.
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2269481- TRAJETÓRIAS DE SOCIALIZAÇÃO DA EMOÇÃO EM DIFERENTES FAMÍLIAS DO RIO DE JANEIRO.
Adriana Fernandes Vieira de Castro (PUC-RIO), Adriana Fernandes Vieira de Castro (PUC-RIO),
Luciana Fontes Pessôa (PUC-RIO)
O impacto que as metas de socialização, crenças e práticas parentais relativas às emoções têm na vida dos filhos e no
seu desenvolvimento global é de extrema importância e, por isso, tem sido amplamente estudado nas últimas décadas.
Contudo, são raros os estudos que se dedicaram a investigar, especificamente, a associação entre as metas e crenças
parentais, voltadas para a emoção e para a autonomia e sua relação desde os primeiros anos. Este trabalho pretende
apresentar um estudo sobre o modo como pais e mães de diferentes tipos de famílias criam seus filhos, baseando-se,
para isso, em crenças e metas parentais. O conhecimento desse complexo sistema de ideias, noções e modos de cuidar
assumidos pelos pais, no que concerne particularmente às emoções, parece fundamental para a compreensão dos
processos de desenvolvimento socioemocional de crianças e, por isso, o estudo dos mesmos se deu principalmente em
relação à emoção e às dimensões de autonomia e relação interpessoal. Participaram 30 famílias residentes da cidade
do Rio de Janeiro, sendo 10 nucleares, 10 reconstruídas e 10 monoparentais, com pelo menos um filho de até dois anos
de idade. Foram utilizados diversos instrumentos traduzidos, adaptados e ou desenvolvido pelo grupo de pesquisa do
qual sou membro. Foi construída e validada uma escala de crenças parentais e práticas de cuidado na primeira infância
(Martins et al.,2010) para o contexto brasileiro, baseada nos modelos de sistema parentais de Keller (2007). Dois
instrumentos de H.Keller e colegas (Keller et al.,2006) foram traduzidos e adaptados: o Inventário de práticas parentais
no primeiro ano e o Inventário de metas de socialização. A partir da análise dos dados foi possível identificar que os
participantes valorizaram tanto autonomia, quanto relação, indicando preferência pelo desenvolvimento de self
autônomo-relacionado. Para os dados sobre emoções, encontraram-se diferenças entre mães e pais, e entre pais dos
diferentes grupos. Do total de participantes (pais e mães), 84,2% consideraram que cabe aos pais ensinar às crianças os
nomes que damos às emoções e como podemos manifestá-las, e apenas 15,8% pensam que elas devem aprender isso
sem orientações dos pais. Os resultados foram discutidos em termos dos perfis materno e paterno de cuidadores e do
momento em que se encontram os filhos nas etapas iniciais da ontogênese, no contexto sociocultural estudado. Dessa
forma, esse estudo possui implicações importantes para o entendimento das trajetórias de socialização da emoção e
seus possíveis impactos no desenvolvimento infantil inicial.
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2594692 - IDENTIDADE: UM JEITO DE SE VER NO MUNDO.
Ana Carla Miguel (UNIVALI), Franciely de Mello Silva (UNIVALI), Léia Viviane Fontoura (UNIVALI),
Ani Carolini Pinto (UNIVALI), Silvana Tomazoni de Oliveira (UNIVALI), Pietra Vettorato Bruttner (UNIVALI),
Iohana Tavares Lopes (UNIVALI)
Esta é uma experiência do projeto de extensão Discutindo a Relação (#DR), que realiza ações de promoção à saúde e
enfrentamento das vulnerabilidades do desenvolvimento integral de adolescentes do 6º ao 9º ano de uma escola
municipal de Itajaí (SC). O projeto engloba áreas da enfermagem, psicologia e biomedicina, atuando de forma
interdisciplinar, articulando o Ensino, Pesquisa e Extensão. Por meio da metodologia freiriana, a oficina teve como
objetivos problematizar com os adolescentes a constituição da identidade pessoal e grupal. Para o quebra-gelo, foi
utilizada uma caixa com um espelho dentro, onde, quando os alunos abriram, eles se depararam com seu reflexo e
discutiram sobre quem é a pessoa que viram na caixa. Na segunda dinâmica, os alunos se agruparam por afinidades e
discutiram o que eles gostavam, conceitos de identidade pessoal e identidade de grupo. Como fechamento, foi realizada
a construção de uma árvore, onde os adolescentes, com suas digitais, formaram a copa da mesma. Participaram desta
oficina 206 adolescentes, no entanto, apenas 201 pessoas responderam a escala hedônica que corresponde ao quanto
a oficina trouxe aprendizado para os adolescentes. Desse modo, 51 alunos (25,37%) marcaram 9 e 82 alunos (40,79%)
marcaram 10. Os demais resultados foram irrelevantes para o número amostral. Em relação às características de
identidade pessoal os adolescentes indicaram que é construída, que cada um tem a sua e ninguém é igual, já a
identidade de grupo as expressões mais relatadas foram: música (funk); jogos online; gostam de comer (pizza, pastel,
nutella); jogar futebol; e sair no final de semana (ir ao shopping). Constatou-se, através dos resultados, que as atividades
atingiram os objetivos propostos, havendo sensibilização na dinâmica de agrupamento por interesses, interação e
participação dos adolescentes, bem como reflexão acerca da temática principalmente na construção da árvore com as
digitais.
2999447 - (DES)COBERTAS NO FAZ-DE-CONTA: CONTRIBUIÇÕES DA PSICANÁLISE PARA EDUCADORES DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
Francieli Loureiro Ramos (FGG/ACE), Marilene Wittitz (FGG/ACE)
O objetivo do presente estudo é analisar o brincar sob a perspectiva da psicanálise e, a partir disso, mediar um olhar
aos educadores da educação infantil. Para a obtenção de resultados utilizou-se o método Estado da Arte, que é uma
sistematização da produção de dados sobre uma área de conhecimento, perante diferentes aspectos que geraram
produção. Foram coletados artigos nas bibliotecas eletrônicas da Pepsic e SciELO. A partir da seleção do campo:
assuntos, os seguintes termos foram utilizados para coleta: Brincar & Psicanálise no portal da Pepsic e Educação Infantil
& Brincar na biblioteca SciELO. Foram então, encontrados oito artigos para os termos: Brincar & Psicanálise e sete para
Educação Infantil & Brincar. Postulou-se para seleção apenas textos em português, produzidos nos últimos dez anos,
assim sendo, foi feito um recorte de quatro e seis artigos na Pepsic e SciELO, respectivamente. A relevância de entender
o brincar, especialmente pelos educadores da educação infantil, se dá pelo fato de ser nessa primeira etapa da educação
básica que se deve contemplar o desenvolvimento integral das crianças em seus aspectos físico, psicológico, intelectual
e social. Ademais, é comum ver adultos que não suportam e não estimulam o brincar infantil, pois entendem a atividade
como “bagunça”. Nesse caso, o espaço do ambiente escolar, muitas vezes, é o único momento de a criança brincar,
correr, jogar, fazer de conta... Para a psicanálise, na brincadeira, fica permitido aquilo que na realidade expõe uma
enorme violação à ordem moral, ou seja, brincando pode-se realizar simbolicamente os desejos, enquanto na vida, por
conta da interdição, a realização dos desejos é sempre incompleta. Ao brincar, a criança pode reviver uma situação de
forma ativa. Brincando, o sujeito se apropria do mundo, monta uma fantasia do seu lugar no circuito familiar e, inclusive,
repete algo que lhe foi desagradável, descarregando assim, sua tensão psíquica. A psicanálise salienta o brincar como a
busca de prazer e ressalta que brincando se introduz elementos na construção subjetiva. A partir do aparato teórico,
conclui-se que o faz-de-conta não é apenas uma mera descarga psíquica, mas sim, uma construção, onde a experiência
pode ser especificada e nomeada no laço social. Nessa composição, é primordial que o educador tenha o propósito de
dedicar tempo, criar e ampliar espaços para brincadeira. Para mais, outros arranjos que podem fazer a diferença na
hora de brincar é a disposição de lugar, tempo e materiais na escola.
3142949 - DESENVOLVIMENTO DE JOGOS PARA A PROMOÇÃO DAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS PARA PRÉESCOLARES.
Jeniffer Evaristo De Souza (UFSC), Gabriela Guarese de Oliveira (UFSC), Caitlin Elizabeth Connolly (Harvard),
Elisa Campello de Mello (Harvard), Amanda de Mello Argolo (UCSAL),
Nara Côrtes Andrade (Harvard), Chrissie ferreira de Carvalho (UFSC)
Vários estudos já mostram como a Compreensão das Emoções (CE) é importante, desde a infância, para que possa ter
uma relação saudável entre o meio externo e o indivíduo. Isso ocorre porque, com a CE, pode-se antecipar os
sentimentos e comportamentos das outras pessoas, além da expressão dos seus próprios sentimentos, ajudando na
modulação do comportamento social. Dentro da CE, a habilidade de Reconhecimento de Emoções (RE) em crianças
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estão associadas a melhor interação social, controle inibitório, desempenho escolar e a menores índices de
agressividade. Nesse sentido, o presente estudo faz parte de um estudo maior que tem por objetivo desenvolver e
analisar uma intervenção, baseada em jogos focada na melhoria do reconhecimento e compreensão das emoções de
crianças em desvantagem socioeconômica. Neste trabalho iremos apresentar um jogo que engaja a criança em
atividades de compreensão e reconhecimento das emoções. Para isso, foi desenvolvido e testado um jogo que treina
as habilidades emocionais de crianças em idade pré-escolar. O jogo “Caçadores de Emoções” treina a capacidade de
reconhecimento de emoções nas expressões emocionais faciais (simbólicos) e cenários reais que despertam diferentes
emoções (não-simbólicos). Ele é composto por cartas com imagens de rostos com expressões emocionais primárias
(alegria, tristeza, medo, raiva, nojo, surpresa e neutro), no qual cada nível possui 12 cartas. Utilizou-se imagens de
indivíduos de várias etnias, assim como crianças e adultos, que foram disponibilizados de pesquisas anteriores. Um
grupo de até 4 crianças jogaram com o auxílio de uma monitora estudante de psicologia, totalizando 12 crianças com 5
e 6 anos da pré-escola. Foram analisadas as interações e troca de informações entre as crianças, o uso de linguagem
diretiva relacionada a conteúdos emocionais e quantidade de acertos acumulado ao longo dos níveis dos jogos. Os
resultados mostram que os grupos tiveram um desempenho variado, tendo grupos que obtiveram uma frequência de
1 a 2 erros e outros com 4 a 7 erros por nível jogado, o que indica que o RE é bastante variado nessa idade. Em relação
ao engajamento no jogo, a maioria das crianças julgaram como sendo uma brincadeira que gostaram muito, que
indicariam para um amigo jogar. Quanto ao nível de dificuldade, a maioria achou fácil e que jogaria de novo. Sendo
assim, promover um espaço de estimulação por meio de jogos demonstrou ser apropriado para o desenvolvimento
socioemocional na pré-escola.
3779521 - ADVERSIDADES NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA E PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA NA ADULTEZ.
Jaqueline Portella Giordani (UFRGS), Michael de Quadros Duarte (UFRGS), Carolina Palmeiro Lima (UFRGS),
Clarissa Marceli Trentini (UFGRGS)
Experiências adversas na infância e na adolescência são consideradas fatores de risco no desenvolvimento e podem
repercutir na vida adulta. O objetivo do trabalho foi investigar, a partir de delineamento transversal, o potencial
explicativo de 14 adversidades na infância e na adolescência no escore geral de qualidade de vida de adultos. Foram
controladas nesse estudo as características sociodemográficas atuais (sexo, idade, etnia e renda). Foi utilizado
questionário contendo perguntas sociodemográficas atuais e quatro adversidades relacionadas à comportamentos
parentais; um instrumento que verifica outros dez tipos de adversidades (MAES) e uma escala que avalia qualidade de
vida na adultez (WHOQoL). A amostra foi composta por 510 respondentes, 394 mulheres e 116 homens com idades
entre 18 e 59 anos (M = 30,67 anos; DP = 10,47). Foram realizadas análises de correlação e testes t para verificar a
relevância de cada adversidade na regressão. Observou-se que todas as variáveis correlacionaram-se com o escore total
de qualidade de vida, portanto, todas foram incluídas. Os resultados demonstram que, no primeiro bloco, as variáveis
sociodemográficas explicaram 4% da variância no escore total de qualidade de vida, mas apenas sexo (homens) e (renda)
atingiram níveis significativos com betas negativos e positivos, respectivamente. Com a inclusão das adversidades,
24,8% da variância da qualidade de vida foi explicada, com valores de beta positivos e significativos para renda (maior
renda), e negativos e significativos para abuso emocional não-verbal, abuso emocional de pares e negligência
emocional. Discute-se o possível efeito deletério das experiências de natureza emocional (no contexto intrafamiliar e
no comunitário) em relação à menor qualidade de vida na adultez. Os resultados apontam para a urgência de
intervenções e de políticas públicas que identifiquem e previnam experiências de caráter emocional. A ocorrência
dessas experiências pode ser banalizada devido à menor visibilidade (em contraponto ao abuso físico) ou à aparente
menor gravidade na violação de códigos morais (se comparada ao abuso sexual) no entendimento coletivo. Futuras
pesquisas podem empregar modelos estatísticos causais e incluir fatores de risco e de proteção atuais para melhor
compreensão dessas relações.
4753283 - CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA HISTÓRICO CULTURAL DE VIGOTSKI PARA PENSAR O ENVELHECIMENTO.
Cinthia Lucia de Oliveira Siqueira (UNESP)
A pesquisa estudou um grupo de idosas participantes das disciplinas de literatura e teatro no contexto de uma
universidade aberta da terceira idade. Por meio de uma pesquisa participante, cujo foco de observação e intervenção
voltara-se ao potencial imaginativo, inventivo e criativo das estudantes nosso objetivo foi direcionar o olhar às idosas
enquanto pessoas singulares em processo contínuo de desenvolvimento. Para tanto, refutamos o discurso que insiste
em controlar e higienizar a velhice e propusemos um esgotar da vida, o qual implica em experimentar os dramas
inerentes à existência - vivências fortes o bastante para propiciar a constituição humana enquanto obra de arte.
Caminhamos sustentados pela teoria histórico cultural de Vigotski a qual aborda o processo de humanização a partir de
uma visão prospectiva - resultante da imbricada e complexa relação entre o biológico de um lado e o social, o cultural
e o histórico de outro. Após dois anos de acompanhamento do grupo foi possível compreender que a(o) idosa(o) nunca
deixa de se reinventar, de construir novos modos de agir e pensar. Se na idade avançada há situações que dizem de um
certo impedimento, ainda assim, é possível projetar-se para o futuro, submeter-se a conflitos e lançar-se a desafios.
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Tais considerações permitem uma ressignificação do processo de envelhecimento, deslocam a(o) idosa(o) da condição
de sujeito do não, para sujeito do sim e sugerem novas perspectivas de atuação pedagógica na velhice, que ao invés de
pautar-se na compensação do que falta e almejar o propagado envelhecimento ativo e saudável, pode atuar no fomento
das potencialidades do envelhecer a partir da liberação da(o) idosa(o) para o acontecimento vital em sua plenitude.
5914299 - A IMPORTÂNCIA DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS EM CRIANÇAS NO
CONTEXTO ESCOLAR.
Bruna de Lima Camelo (UERJ), Jenniffer Pires da Silva (UERJ), Deise Maria Leal Fernandes Mendes (UERJ)
As emoções permeiam diversos âmbitos de nossas vidas, sendo vistas como fenômenos complexos, que se articulam
com pensamentos, sentimentos e ações. Possuem substrato biológico e são constituídas social e culturalmente. O
desenvolvimento emocional se dá por meio das interações sociais. Nesse sentido, a importância da atuação parental no
processo de socialização das emoções dos filhos é ressaltada em diversos estudos. Somado a isso, a literatura mais
recente salienta a relevância de outros agentes de socialização ao longo desse processo do desenvolvimento,
especialmente a atuação dos educadores. Porém, são escassos os estudos que abordem a conscientização e orientação
destes profissionais quanto ao seu papel essencial na socialização das emoções e na promoção de competência
emocional das crianças. O presente ensaio teórico propõe discutir a importância de programas de ação, voltados para
educadores, visando a promoção da competência emocional em crianças. Tendo em vista a importância das trocas
sociais para o desenvolvimento emocional infantil, aliada ao fato de que em ambientes urbanos as crianças passam a
maior parte dos seus dias em escolas, os educadores tornaram-se importantes agentes socializadores de emoções.
Ademais, é neste contexto social que a criança mais interage com seus pares, circunstância crucial para o
aprimoramento das capacidades que contribuem para um repertório desejável de competência emocional. Repertório
este que inclui habilidades de compreensão, regulação e expressão emocional. Programas para educadores voltados
para a promoção de competência emocional na infância mostram-se potencialmente eficazes na conscientização destes
profissionais quanto a sua importância no desenvolvimento emocional infantil. Atuam, também, de forma efetiva na
promoção de competência emocional a partir de atividades desenvolvidas no contexto escolar. Dessa forma, faz-se
importante o trabalho junto a educadores, para expandir a qualidade de sua atuação, de modo a refletir com eles acerca
do processo de socialização de emoções e seu papel nisto, promovendo boas condições de convivência e aprendizado
às crianças. Momentos durante a realização de tarefas individuais ou em grupo, de atividades artísticas ou durante
brincadeiras podem ser utilizados como oportunidades provedoras de experiências para que as crianças desenvolvam
as competências necessárias para lidarem de forma adequada com as próprias emoções e com as emoções de outras
pessoas, promovendo um bom desenvolvimento emocional.
6299946- O AMBIENTE FAMILIAR COMO FATOR DE PROTEÇÃO PARA COMPORTAMENTOS INTERNALIZANTES E
EXTERNALIZANTES EM CRIANÇAS.
Milena Miyuki Hiratuca Ujihara (UNISINOS), Bruna Mattos Machado (UNISINOS),
Angela Helena Marin (UNISINOS)
A família tem importante papel na transmissão de conhecimentos e valores, o que está associado a promoção do
desenvolvimento psicossocial infantil. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi analisar a relação entre o ambiente
familiar e os problemas emocionais e de comportamento em crianças. Participaram 94 mães e 14 pais de alunos
matriculados entre o 1º e o 5º ano em escolas da rede municipal de São Leopoldo-RS, os quais responderam a Escala de
Ambiente Familiar (FES) e ao Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência (CBCL). Os dados foram
analisados por meio de correlação e regressão linear múltipla. Os resultados indicaram que a coesão familiar se associou
negativamente aos comportamentos externalizantes (r = -0,39; p = 0,00) e internalizantes (r = -0,35; p = 0,00), assim
como ao total de problemas internalizantes e externalizantes (r = -0,40; p = 0,00). Já a organização familiar se relacionou
negativamente com o total de problemas internalizantes e externalizantes (r = -0,37; p = 0,13). No modelo de regressão,
verificou-se que três dimensões familiares atuaram como preditores positivos: a coesão familiar explicou 14% da
variância dos problemas externalizantes e as dimensões lazer e organização familiar predisseram 13% da variância dos
problemas internalizantes. Constata-se que o comprometimento e o apoio entre pais e filhos atuam como fatores de
proteção para a criança em relação ao desenvolvimento de problemas emocionais e de comportamento. Além disso,
um ambiente familiar que possui uma organização clara e estruturada e que incentive interesses intelectuais e culturais
também promove o desenvolvimento psicossocial, de modo a prevenir problemas.
5292980 - TEMPO DE EXPOSIÇÃO DIÁRIO A TELAS E INDICADORES DE SAÚDE MENTAL EM CRIANÇAS EM IDADE
ESCOLAR.
Aline Riboli Marasca (UFRGS), Nicole Pandolfo Silveira (UFRGS), Giovanna Nunes Cauduro (UFRGS),
Anelise Reis Gaya (UFRGS), Denise Ruschel Bandeira (UFRGS)
O uso de computadores, televisão, videogames e outros eletrônicos é cada vez mais prevalente e precoce entre crianças.
Por isso, pesquisadores e entidades referência no assunto vêm orientando pais e responsáveis acerca do uso adequado
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e do tempo de exposição das crianças às telas, considerando seus potenciais benefícios e malefícios à saúde e ao
desenvolvimento. Embora não haja consenso sobre o tempo limite de tela para escolares, a recomendação de até duas
horas diárias é a mais recorrente na literatura. Diversos estudos associam o tempo excessivo de tela a prejuízos em
diferentes domínios, como nos hábitos alimentares, no sono e no desempenho escolar. De modo especial, são
encontradas associações com sintomas psicopatológicos, como ansiedade e depressão, e com níveis baixos de bemestar. Posto isso, o presente estudo buscou comparar os indicadores de saúde mental (sintomas de psicopatologia e
bem-estar) de crianças em idade escolar com tempos de tela dentro e acima do limite recomendado. Participaram do
estudo 204 crianças de 6 a 11 anos, alunos do 1º ao 5º do ensino fundamental, sendo 51,5% do sexo masculino (N =
105). Foram utilizados a Escala Multidimensional de Satisfação de Vida para Crianças (EMSVC), o Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ) e um questionário sociodemográfico. O tempo de tela foi obtido por relato parental.
Para as análises, foram criados dois grupos conforme o tempo de tela diário reportado, sendo eles: 1) até duas horas,
2) acima de duas horas. Foram realizados testes T para amostras independentes a fim de comparar as médias dos grupos
nas dimensões da EMSVC e do SDQ. Verificou-se que as crianças do grupo 1 apresentaram médias superiores no domínio
comportamento pró-social do SDQ (M = 8,46) em comparação às do grupo 2 (M = 7,83), diferença que foi
estatisticamente significativa, t(196,803) = 2,205, p = 0,02. Não foram observadas outras diferenças significativas entre
os grupos, contrariando parte da literatura que enfatiza a associação do tempo de tela com aspectos psicopatológicos
e baixo bem-estar. A menor média de comportamentos pró-sociais em crianças que passam mais tempo expostas a
telas, contudo, é consistente com o que têm indicado outras pesquisas. Hipotetiza-se que o tempo despendido diante
de telas comprometa o tempo e a qualidade das interações das crianças com os pares, prejudicando o desenvolvimento
de habilidades pró-sociais. Considera-se uma limitação deste estudo o fato de as medidas do tempo de tela e do SDQ
ocorrerem apenas pelo relato parental.
7965478 - DISTANÁSIA COM CRIANÇAS VERSUS AUTONOMIA E DIGNIDADE NO FIM DA VIDA.
Heloisa Toledo da Silva (UFSM), Daniela Trevisan Monteiro (UFSM), Aline Cardoso Siqueira (UFSM),
Leonardo Soares Trentin (UFSM)
A morte infantil representa um desafio para os profissionais da saúde que, mesmo vivenciando este fenômeno
cotidianamente no ambiente hospitalar, podem apresentar sentimentos de angústia e comportamentos de fuga. O final
da vida se torna ainda mais complexo quando se trata de crianças, quando a morte é o único desfecho possível, ou seja,
o nascimento e a morte tornam-se cronologicamente próximos, contrariando o ciclo vital esperado culturalmente. Os
profissionais da saúde são preparados para oferecer aos pacientes recursos terapêuticos para curar doenças e evitar a
morte a todocusto, podendo ocasionar à prática de distanásia. Isto implica em tratamentos injustificáveis, de forma que
os verdadeiros benefícios de cuidado são, muitas vezes, colocados em segundo plano, infligindo sofrimento e dor aos
pacientes, sem obter resultados satisfatórios de cura ou controle da doença. Dado o exposto, este estudo buscou
verificar as percepções dos profissionais da saúde acerca da prática da distanásia em uma unidade de oncologia
pediátrica. Foi realizado um estudo de cunho qualitative em um hospital de ensino do Rio Grande do Sul. A coleta de
dados foi efetuada através de entrevistas semiestruturadas com dezesseis profissionais da saúde, entre estes: médicos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Os aspectos
éticos foram contemplados e a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e tem como número de aprovação:
2.958.814. Os resultados apontam que os profissionais da saúde percebem que ocorre a prática da distanásia em
pacientes oncológicos infantis. A maioria dos entrevistados relatou que há grande dificuldade em parar de investir no
paciente, tanto por questões próprias quanto por pressões externas, como as exigências de continuidade do tratamento
pela família do paciente. Muitos deles identificam essa prática no uso de medicamentos e ciclos quimioterápicos em
pacientes que não respondem mais ao tratamento. A falta de diálogo entre os profissionais da saúde com a família e o
paciente evidencia as dificuldades geradas nas tomadas de decisões, pois, como eles mencionaram, a comunicação
sobre o final de vida e cuidados paliativos da criança ocorre pouco tempo antes da morte desta. Ao se pensar em cuidado
integral deve-se considerar que desde o início do tratamento a comunicação precisa ser clara para que sejam tomadas
decisões em conjunto, respeitando a autonomia do paciente. Para tanto, os profissionais devem estar preparados para
enfrentar a morte de crianças e a falibilidade da ciência médica quando a cura já não é mais possível.

BLOCO DE PÔSTERES 30
6957994 - DESENVOLVIMENTO MORAL NA ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO A PARTIR DO JULGAMENTO DE
ADOLESCENTES SOBRE EXCLUSÃO
Jackeline Maria de Souza (USP), Luciana Maria Caetano (IP/USP)
Em uma visão desenvolvimental, Killen e Cooley (2013) entendem que a exclusão é aprendida desde a infância a partir
das diversas interações sociais estabelecidas e estes julgamentos estão suscetíveis às diversas informações do contexto,
do alvo, e do significado atribuído a situação. Ao mesmo tempo em que os sujeitos consideram as transgressões morais
como erradas e generalizam esses tipos situações, os adolescentes ressaltam a necessidade de respeitar as tradições e
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crenças de outras culturas, evidenciando nessa fase do desenvolvimento uma maior sensibilidade para as características
contextuais, apesar de compreenderem o domínio moral como generalizável. Além disso, no começo da adolescência,
os adolescentes utilizam exacerbadamente o domínio pessoal em situações de domínio moral, sendo a coordenação
entre os diferentes domínios e a diferenciação entre o domínio pessoal e o moral melhor realizada por adolescentes
mais velhos (Smetana, 2013). Diante desses resultados, e embasado na Teoria do Domínio Social, essa pesquisa teve
como objetivo verificar as diferenças nos julgamentos de adolescentes sobre a exclusão de uma pessoa homossexual
em função da variável idade. Para tanto, participaram dessa pesquisa 643 estudantes de escola pública com idades
entre 12 e 18 anos (M = 14,6, DP = 1,86). A amostra foi composta principalmente por meninas (56%) que responderam
a um questionário autoadministrado. Na análise das justificativas emitidas na questão aberta sobre porque é errado ou
certo excluir, não houve diferença nos domínios de conhecimento utilizados (p > 0,05). Na presente pesquisa a idade
não foi uma variável que esteve associada a diferenças nos julgamentos de quão errado é a exclusão de uma pessoa
homossexual, bem como nas justificativas dadas para a questão aberta. No entanto, quando eram apresentadas
questões fechadas para os participantes emitirem o nível de concordância, houve diferença nas justificativas que
afirmavam ser certo excluir tanto no domínio convencional quanto pessoal. Em ambos os casos os adolescentes mais
jovens (12 anos) apresentaram maiores níveis de concordância. Esse dado nos permite pensar que o preconceito é
maior em um determinado momento no começo da adolescência e depois diminui ainda na adolescência. Porém, os
autos índices de preconceito entre adultos citados na literatura (Lima, 2013) e o possível indício de aumento entre os
adolescentes de 18 anos dessa mostra permite-nos questionar se o preconceito não voltaria a crescer em fases
posteriores. Novas pesquisas precisam ser elaboradas para verificar essa hipótese.
9199586 - JUSTIÇA IMANENTE É COISA DO PASSADO? UM ESTUDO SOBRE DESENVOLVIMENTO MORAL INFANTIL
Alessandra Oliveira Machado Vieira (UFGs), Lívia Maria Teran Cavalcanti (UFG),
Karinny Gonçalves da Silva (UFG)
O presente trabalho teve por objetivo investigar o juízo moral infantil na perspectiva piagetiana, especificamente, a
noção de justiça imanente — crença esta de que a natureza é um conjunto harmonioso, obedecendo leis tanto morais
como físicas, sobretudo impregnadas, até nos pormenores, por uma finalidade antropocêntrica ou mesmo egocêntrica
—, visando compreender as ideias infantis relacionadas a este conceito. Piaget encontrou, em sua pesquisa, as seguintes
taxas da crença de justiça imanente entre crianças: 6 anos: 86%; 7-8 anos 73%; 9-10 anos 54%; e 11-12 anos 34%.
Utilizamo-nos da entrevista semiestruturada, adaptando para o quotidiano infantil atual, as mesmas histórias que Piaget
utiliza na sua obra Juízo Moral da Criança. Apresentamos análises das entrevistas de duas crianças, com oito (criança A)
e seis anos de idade (criança B). O procedimento utilizado para a análise dos dados consistiu, primeiramente, nas
transcrições das respostas da criança para posteriormente partirmos às suas respectivas categorizações e justificativas,
identificando convergências e divergências encontradas entre as narrativas das crianças e a teoria. Adotamos uma
metodologia qualitativa, na qual o processo de pesquisa se caracteriza pela indissociação entre a fundamentação teórica
do estudo, os métodos de construção e análise dos dados e a ação efetiva do pesquisador, com sua criatividade e
habilidade na produção dos conhecimentos. Assim, o papel do pesquisador não se restringe a fazer perguntas e,
tampouco, o papel do entrevistado se restringe em apenas respondê-las. Considerando as taxas esperadas (54% para a
criança A e 86% para a criança B), surpreendentemente, o que encontramos foram que ambas as crianças se mostraram
fora dos resultados comuns para suas idades, não possuindo quaisquer indícios de crença em uma justiça imanente.
Desta forma, este estudo pode contribuir para a discussão sobre o conceito de justiça imanente e a compreensão do
desenvolvimento psicossocial da criança na contemporaneidade, considerando algumas inferências sobre os achados
de Piaget e os resultados apresentados nesse trabalho. E, evidencia a necessidade de um olhar científico para além do
entendimento da investigação descritiva sobre o objeto e a realidade investigada, por entendermos que estes sejam
precursores da compreensão do movimento interdependente e dinâmico existente entre as dimensões pessoal,
relacional e histórico cultural, reguladoras do desenvolvimento global da criança.
5224390 - SANÇÕES EXPIATÓRIAS E SANÇÕES RECÍPROCAS: A ATUALIDADE DA TEORIA PIAGETIANA
Alessandra Oliveira Machado Vieira (UFG), Karinny Gonçalves da Silva (UFG),
Lívia Maria Teran Cavalcanti (UFG)
O presente trabalho teve por objetivo investigar o juízo moral infantil na perspectiva piagetiana, especificamente, que
tipo de sanção a criança considera mais justa: sanção expiatória ou sanção recíproca. A sanção expiatória é regida pela
coação e regras de autoridade. Ela é arbitrária, não possuindo relação entre o conteúdo da sanção e o ato sancionado,
buscando reconduzir o indivíduo à obediência, por meio de uma repressão suficiente, acompanhado de um castigo
físico. Por outro lado, as sanções de reciprocidade baseiam-se na cooperação e regras de igualdade. Para que ela ocorra,
basta que a ruptura do elo social, provocada pelo culpado, faça sentir seus efeitos. Há relação entre ato e sanção, além
da proporcionalidade da gravidade e a consequência. Piaget percebeu que as crianças de menor idade tendem a
escolher as sanções expiatórias e as maiores tendem a escolher as sanções retributivas. Utilizamo-nos da entrevista
semiestruturada, adaptando para o quotidiano infantil atual, as mesmas histórias de Piaget na sua obra Juízo Moral da
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Criança. Apresentamos análises das entrevistas de duas crianças, com oito (criança A) e seis anos de idade (criança B).
O procedimento para a análise dos dados consistiu, primeiramente, nas transcrições das respostas da criança e
posteriormente, na categorização das mesmas. Foi realizada uma análise qualitativa, caracterizada por um processo
construtivo-interpretativo na produção do conhecimento. Considerando os resultados das histórias, o que se percebe
é que as duas crianças já possuem uma boa noção das sanções de reciprocidade, entretanto ainda oscilam sobre a
sanção expiatória e de reciprocidade. Ora escolhendo uma, hora escolhendo a outra ou até mesclando as duas em uma
resposta. Tal resultado pode ser explicado pelas diferenças de escolaridade, educação, cultura e aspectos sociais e
econômicos que podem interferir significativamente. Além disso, Piaget deixa claro que fixar os estágios em certas
idades é muito difícil, ainda mais para o desenvolvimento do juízo moral da criança. Este estudo possibilita contribuir
para a discussão sobre o desenvolvimento moral infantil na contemporaneidade, visto que, ao averiguar se os resultados
encontrados estão de acordo com as hipóteses teóricas, podemos buscar compreender os mecanismos através dos
quais os fatores culturais e subjetivos estruturam a organização e o desenvolvimento das estratégias comunicativas e
cognitivas das crianças, e como estas se posicionam diante dos dilemas morais e especificidades da sua realidade social.
5529832 - A RELAÇÃO ENTRE AUTOPERCEPÇÃO DE UM TRATAMENTO JUSTO E O RECONHECIMENTO DAS FONTES DE
APOIO EMOCIONAL.
Giovanna Cordeiro Saltori (UFPR), Josafá Moreira da Cunha (UFPR)
A investigação das relações de crianças e adolescentes com seus pares e familiares faz-se necessária para a
compreensão de como essas variáveis influenciam não somente no desenvolvimento do indivíduo, mas na dinâmica do
sistema social no qual este se insere. Diante da necessidade científica de obter análises sobre como essas variáveis se
relacionam, o objetivo deste estudo foi avaliar, em crianças e adolescentes, a relação entre comportamentos pró-sociais
e reconhecimento de ser ajudado por familiares e amigos. Os participantes foram 315 crianças e adolescentes entre 9
e 14 anos (média=10,25; d.p.=0,97); 54,50% eram do sexo masculino, e 45,50% eram do sexo feminino. Dados foram
coletados via questionários quantitativos de autorrelato sobre convivência entre pares, relações familiares e relações
com professores aplicados em 2012. As análises desse estudo são correlacionais e foram executadas no software
estatístico SPSS. Dados preliminares indicam que há uma correlação positiva entre o reconhecimento de ser ajudado
pela figura materna e de ser ajudado pela figura paterna (r=0,62; p<0,01), pela a figura materna e os amigos (r=0,25;
p<0,01), e pelos amigos e figura paterna (r=0,22; p<0,01). A percepção de “tratar os outros igualmente” foi
positivamente associada com “buscar ajuda dos amigos (r=0,12; p<0,05). Diante disso, clareia-se a importância da
identificação das fontes de apoio emocional, de como elas se relacionam entre si e de como isso afeta o comportamento
de tratar os outros de forma igualitária, entendendo este último como uma ferramenta fundamental para melhorar a
convivência entre as pessoas e assim, o desenvolvimento social como um todo.
5615330 - CONCEPÇÕES DE PERDÃO EM CRIANÇAS: UMA ANÁLISE QUALITATIVA.
Amanda Oliveira Magalhães (UFPB), Ana Beatriz Medeiros Lima (UFPB),
Eloá Losano de Abreu (UFPB)
O presente estudo teve como objetivo analisar as concepções de perdão de crianças de sete a doze anos de idade. A
partir das pesquisas realizadas na psicologia do desenvolvimento moral por Robert Enright e colaboradores, considerase que o perdão envolve aspectos afetivos e cognitivos, sendo uma eficaz estratégia de resolução de conflitos. Nesse
sentido, e considerando a escassez de estudos no Brasil sobre o perdão com crianças, mostra-se relevante identificar
como elas concebem o perdão e que elementos estão envolvidos na atitude de perdoar, para que se possa ampliar as
possibilidades de intervenções para promoção do desenvolvimento moral com esse grupo. Assim, esta pesquisa foi
realizada em uma instituição de ensino privado localizada na cidade de João Pessoa – PB, e contou com a participação
de 102 crianças, com idade média de 9,42 anos (DP=1,69). Como instrumento, foi elaborada uma entrevista
semiestruturada composta por três histórias que apresentavam situações diferentes de ofensas, seguidas de perguntas
que buscavam identificar os elementos envolvidos na decisão de perdoar das crianças. A coleta foi realizada através de
entrevistas individuais, em salas separadas do ambiente da escola. Os dados obtidos foram transcritos e analisados no
software IRAMUTEQ, através do procedimento de análise hierárquica descendente. Como resultado, foram obtidas 305
unidades de contexto iniciais, classificadas em 1374 segmentos de textos. Mediante a correlação entre os segmentos
de textos e os vocabulários apresentados, foi possível realizar uma divisão no conteúdo do material em dois grandes
eixos temáticos: Eixo 1: Sentimentos e Ações diante a Ofensa; e Eixo 2: Motivações para Conceder ou não o Perdão. A
partir destas duas ramificações, destacaram-se quatro classes de texto: a classe 1 (19.5%) foi definida como Ações frente
a Ofensa; a classe 2 (27.9%) representa a Importância do Perdão e do Pedido de Desculpas; a classe 3 (27.7%) apresenta
os Sentimentos manifestos após a Ofensa; e a classe 4 (24.9%) foi estabelecida como as Condições para conseguir o
Perdão. As classes 1 e 3 foram interligadas contextualmente no sentido de representarem as ações e consequências
diante da ofensa, formando o Eixo 1, enquanto as classes 2 e 4 foram semelhantes entre si por apresentarem as
estratégias e condições necessárias para perdoar uma ofensa, formando o Eixo 2. Dessa forma, os resultados permitem
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aprofundar a compreensão do perdão em crianças, e apontam a necessidade de identificar como as características do
desenvolvimento infantil, nos âmbitos cognitivo e afetivo, estão relacionadas a essas concepções.
6997384 - A RELAÇÃO ENTRE REGRAS E LIMITES E O PROCESSO DE AUTORREGULAÇÃO DE CRIANÇAS ENTRE 3 E 4
ANOS.
Alice de Carvalho Ferreira (UFSC), Beatriz Dutra Costa Oliveira (UFSC), Isabella Perencin Vitti (UFSC),
Barbara Lorenzi Garcia (UFSC)
Os seres humanos são indivíduos historicamente societários e, para que ocorra o bom funcionamento do convívio social,
é necessário que as relações humanas sejam ponderadas por normas. No contexto de desenvolvimento infantil é
fundamental a aplicação de regras e limites, uma vez que é nessa fase que ocorre a internalização de signos,
desenvolvimento de julgamento moral e formação de personalidade. Além desses aspectos, também ocorre o processo
de autorregulação, que diz respeito à habilidade de regular a emoção, cognição e o comportamento de forma a
enquadrá-los no que é aceito socialmente. Nesse sentido, esse estudo tem por objetivo investigar se há relação entre
as regras e limites estabelecidos pelos adultos e o processo de autorregulação demonstrado nas crianças na faixa etária
de 3 a 4 anos de uma creche de educação infantil. Trata-se de um estudo de observação direta de oito crianças (2
meninas e 6 meninos) e dois adultos (professora e uma auxiliar). No total, foram realizadas sete observações, uma vez
por semana no período da manhã, com duração média de 40 minutos. A sala de aula em que foram realizadas as
observações tinha janelas grandes e duas portas, uma com acesso ao corredor do refeitório e outra com acesso à parte
externa da creche (jardim e parquinho). Foram selecionadas três categorias de análise sobre autorregulação e seis
categorias sobre regras e limites. Dentre aquelas, se apresenta a regulação comportamental como a mais recorrente
nas observações. A definição de tal categoria diz respeito a obedecer às demandas e direções dos adultos, controlar
respostas impulsivas e engajar-se em atividades específicas. As crianças apresentaram comportamentos de
autorregulação compatíveis com a faixa etária e, de maneira geral, satisfatórios. Constatou-se também o papel
fundamental dos adultos como mediadores de conflitos, o que pode ter influenciado positivamente no processo
regulatório das crianças. Com relação às categorias de regras, aquela mais utilizada pela professora foi chamar atenção
para acordos pré-estabelecidos - a qual diz respeito aos comportamentos do educador que advertem as ações do
educando que não estão de acordo com as regras combinadas previamente. Por fim, foi através das regras e limites
aplicados pelos adultos de forma adequada que os mesmos atuaram de forma positiva como correguladores do
desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental das crianças observadas em termos de processo de
autorregulação dessas.
6971563 - DESENVOLVENDO O AUTOCUIDADO: UM CASO CLÍNICO
Sabrina Regina Domeciano (UNIVALI)
O presente resumo refere-se a um caso clínico, realizado em um Estágio em Práticas Psicoterapêuticas, em uma Clínica
Escola no Sul do país. O cliente chegou para atendimento após sentir falta de ar, enjoo, dormência nas mãos e forte
tontura. Depois de realizada a triagem, anamnese e Exame do Estado Mental, atribuiu-se como hipótese diagnóstica
Transtorno de Ansiedade Não-Especificado. Ademais, percebeu-se certa desorganização da vida diária e de suas
relações, além da falta de autoconhecimento, não conseguindo falar sobre si e suas vontades, causando grande
sofrimento emocional. Objetivos: O processo psicoterápico teve como objetivo resgatar a organização as atividades de
vida diária e proporcionar reflexões sobre suas relações e autocuidado, e como isso impacta nos sintomas que
apresenta. Método: Utilizou-se técnicas que facilitasse esse processo, além do acolhimento, escuta ativa, momentos de
reflexão e técnicas de relaxamento. As estratégias utilizadas foram: diagrama de organização diária, na qual o cliente
coloriu os horários de acordo com as atividades que desempenha no seu dia-a-dia, possibilitando-o visualizar como se
dá sua rotina, como isso acaba provocando ansiedade e o que pode ser realocado, privilegiando momentos de
autocuidado; diagrama do autoconhecimento, na qual tinham colunas a serem preenchidas, solicitando que o cliente
refletisse sobre coisas que gosta ou não, e se faz ou não essas coisas, proporcionando conhecimento sobre suas
vontades; e átomo social, técnica psicodramática, na qual o cliente dispõe pelo espaço almofadas que represente a si e
membros de sua família, possibilitando a visualização das relações, e estimulando questionamentos sobre como está
esse aspecto na vida do cliente. Resultados: Em todas as sessões o cliente se mostrou participativo, e através das
estratégias escolhidas, pôde desenvolver as habilidades e ter os insights esperados, na singularidade do seu tempo.
Através dos diagramas, o cliente conseguiu observar que não fazia muitas coisas que gostava, geralmente pela má
organização do seu tempo, então, começou a planejar e organizar os afazeres, retirando um tempo para desenvolver
atividades que lhe agradasse, como ir à academia ou a praia. Sobre os relacionamentos, o cliente percebeu que se sentia
sufocado neles, não conseguindo impor seus desejos, refletindo isso em seu corpo, muitas vezes causando os sintomas
presentes em sua vida. Conclusão: Após as percepções proporcionadas nos atendimentos, o cliente atualmente
consegue conciliar tarefas obrigatórias do dia-a-dia com tarefas que lhe dão prazer, melhorando seus sintomas e
questões emocionais. Ademais, está desenvolvendo estratégias para aprimorar seus relacionamentos e sentir-se menos
sufocado.
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9573674 - BRINQUEDOTECA COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO INFANTIL: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NO
CONTEXTO DO CRAS.
Victoria Raissa Gelhardt (FURB), Lauren Beltrão Gomes (FURB)
Neste trabalho expõe-se a experiência de um projeto de extensão denominado CIRANDA, aprovado na Universidade
Regional de Blumenau (FURB) e vinculado aos Cursos de Psicologia e Serviço Social, com parceria da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social (SEMUDES). As atividades do referido projeto ocorrem num Centro de Referência em
Assistência Social (CRAS) de um bairro do município de Blumenau-SC. O principal objetivo do projeto é a estruturação e
consolidação de uma brinquedoteca comunitária no CRAS, com o intuito de promover através do brincar, o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Por meio de oficinas, no espaço da brinquedoteca, são
desenvolvidas ações socioeducativas direcionadas a crianças de 0 a 6 anos de idade e seus cuidadores principais,
vinculados ao CRAS. As famílias participantes vivem em contexto de vulnerabilidade social e risco, de modo que as ações
buscam fomentar o processo de construção da identidade rumo à autonomia e à inserção social. A proposta do projeto
está ancorada nas noções de que o brincar é direito fundamental na infância e de que a brincadeira tem enorme
potencial transformador, possibilitando a construção da identidade e de cidadania. Seus fundamentos teóricos são a
teoria de Donald Winnicott sobre desenvolvimento emocional e sua larga produção acerca da importância do brincar
no desenvolvimento infantil. As ações desenvolvidas na brinquedoteca envolvem alunos de graduação e bolsistas de
extensão dos cursos de Psicologia e Serviço Social da FURB, além de docentes da referida Universidade e dos
profissionais que compõem a equipe do CRAS. As atividades na brinquedoteca ocorrem semanalmente e são divididas
em oficinas para crianças de 0 a 2 anos e de 2 a 6 anos. As oficinas são desenvolvidas pelas bolsistas com o auxílio das
docentes e da equipe do CRAS e são feitas brincadeiras estruturadas e não estruturadas, tais como construção de jogos
e brinquedos, teatro, contação de histórias, brincadeiras com música e piqueniques, de modo que são trabalhadas
diferentes linguagens - corporal, musical, plástica, oral e escrita. A aproximação e participação dos cuidadores nas
oficinas é um dos pilares do projeto, pois é necessário instrumentalizá-los sobre os múltiplos benefícios do brincar para
o desenvolvimento infantil. Essas ações buscam identificar potencialidades nas crianças, bem como vulnerabilidades,
as quais são trabalhadas no sentido de prevenção de situações de risco, como negligência, abandono, violência,
compreendendo a experiência lúdica como um meio privilegiado de comunicação compartilhada.
9791248- A HIPERMEDICALIZAÇÃO INFANTIL NA PÓS-MODERNIDADE: UMA DISCUSSÃO NECESSÁRIA À LUZ DA REDE
DE SIGNIFICAÇÕES.
Mariana Uchôa Simões Barbosa (FAFIRE), Mariana Uchôa Simões Barbosa (FAFIRE),
Patrícia Maria Uchôa Simões (FUNDAJ)
A reflexão desenvolvida no presente estudo faz parte de um projeto maior em desenvolvimento, no qual buscamos,
nesse momento inicial, refletir sobre a temática da hipermedicalização infantil na contemporaneidade. Para tal,
usaremos como fundamentação teórica o diálogo entre a perspectiva psicológica da Rede de Significações e a discussão
da psicanalise social sobre o mal-estar sintomático pós-moderno. A abordagem da Rede de significações permite uma
compreensão do sujeito dentro de uma teia complexa de interações e formações de discursos e significados, portanto,
para esta perspectiva, as características pessoais são constituídas na história interacional do individuo e tomam sentido
em relações situadas e contextualizadas. Numa perspectiva da psicanalise social, numa abordagem macro? buscamos
compreender como se dá a vivência de uma infância inserida em uma sociedade do individualismo, da imediatez, de
cobranças de metas atingidas, da competitividade, da visibilidade e do prazer a qualquer custo, ao qual o enquadre
diagnóstico e a medicalização se inserem como solução ao sintoma criado pelo drama social. Entendemos que esse
enquadre não ocupa uma posição de neutralidade política, pois está inserido em uma determinada visão ou
compreensão de homem e de mundo, interferindo ou moldando uma construção social de determinada deficiência.
Essa articulacao teorica podera possibilitar à escola e aos profissionais da educacao uma compreensao do que
representa o diagnóstico (falar dos estigmas?) nas vivências interacionais entre a criança e seus pares, e, por outro lado,
onde se insere o espaço para a criatividade singularidades dos sujeitos que estão atravessando essa infância mergulhada
nessas questões já explicitadas que permeiam a vivência social do sujeito. Portanto, esse estudo propõe que a
medicalização na infância não seja vista apenas no âmbito do sintoma particular, mas sob um prisma mais amplo
considerando as perspectivas macro e micro em que o sujeito está inserido. Oferecendo ferramentas de atuação para
os profissionais da educação com formas alternativas de entender e desenvolver suas praticas junto às crianças.
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3218970 - REABILITAÇÃO DE FUNÇÕES EXECUTIVAS EM CASOS DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO E
TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO.
Olivia Entrebato Kruger (UFSC), Eduardo José Legal (UNIVALI),
Fernanda Machado Lopes (UFSC)
O prejuízo em habilidades cognitivas derivadas de lesões encefálicas adquiridas, como o Acidente Vascular Encefálico
(AVE) e o Traumatismo Cranioencefálico (TCE), trazem desafios cada vez maiores às equipes de reabilitação, exigindo
aprimoramento de estratégias e técnicas para melhores condições de tratamento. Dentre as habilidades cognitivas mais
afetadas encontram-se as funções executivas, responsáveis pela capacidade de planejar e executar diferentes ações
para uma finalidade específica. O desenvolvimento saudável das funções executivas tem papel-chave na construção de
competências sociais ao longo da vida, por isso, em casos de lesão nas estruturas responsáveis por tais funções, a pessoa
afetada pode apresentar prejuízos em sua funcionalidade e nas relações interpessoais. O presente trabalho teve por
objetivo analisar informações disponíveis na literatura nacional e internacional no período de 2008 a 2018, a fim de
descrever as principais técnicas utilizadas para a reabilitação de funções executivas em sujeitos acometidos por AVE e
TCE. A metodologia adotada foi a revisão integrativa de literatura e os dados foram coletados nas bases de dados Lilacs,
ScieLO, PubMed, Science Direct, PsycINFO, Ibecs e Google Acadêmico, utilizando os descritores “Acidente Vascular
Cerebral" OR "Lesão Encefálica Traumática" AND "neuropsicologia” OR "reabilitação" OR "função executiva" nos
idiomas inglês, espanhol e português. Foram eleitos para análise 23 artigos, entre estudos de delineamentos
experimentais, relatos de caso e revisões de literatura. Os resultados apresentaram ampla variedade de intervenções,
em sua maioria pautadas em abordagens compensatórias que buscam estimular o paciente na generalização de
comportamentos aprendidos no âmbito terapêutico para seu contexto de vida diária. Entre as técnicas mais utilizadas
nos estudos selecionados, encontram-se o treino de estratégias metacognitivas, autorregulação emocional, treino da
memória operacional e flexibilidade cognitiva por meio de protocolos, em sua maioria digitais. A presente revisão
integrativa de literatura analisou a produção de conhecimento sobre reabilitação de funções executivas desenvolvida
nos últimos dez anos, propiciando a comparação das técnicas, avaliações e conclusões sobre a temática estudada. A
partir da compilação desses dados, poderá contribuir oferecendo evidências de consistência teórica e técnica aos
profissionais da área para sua atuação junto à população que necessita destes procedimentos.
1999540 - O TERMO BULLYING NO BRASIL: ADAPTAÇÃO DO INSTRUMENTO CARTOON TEST.
Katia Carvalho Amaral Faro (UFRGS), Grazielli Fernandes (UNILASSALE), Beatriz Lima Costa (UFRGS),
Debora Dalbosco Dell Aglio (UNILASSALE), Carlo Schmidt' (UFSM), Cleonice Alves Bosa (UFRGS)
O bullying é um processo que ocorre no ambiente escolar quando uma pessoa é vitimizada ou agredida de forma
repetida e intencional, sem motivação aparente, por parte de um ou mais agressores. A desigualdade de poder entre
agressor(es) e vítima(s) é elemento fundamental que diferencia o bullying de outras formas de violência. Devido à sua
complexidade, pesquisadores enfrentam uma série de desafios relativos à forma de mensurá-lo adequadamente.
Dentre os principais obstáculos, há problemas na conceituação, operacionalização e questões na própria tradução e
utilização do termo, aspectos que se refletem diretamente na construção e adaptação de instrumentos. Um
instrumento que está sendo utilizado em diversos países é o Cartoon Test, proposto por Smith (2002, 2018). Esse
instrumento é composto por 40 ilustrações (Cartoons) com legendas, em que os personagens estão em situações de
interação entre pares que podem ou não ser identificadas como bullying, em suas diferentes formas, utilizando-se os
critérios de definição do termo (desigualdade de poder, repetição e intencionalidade). Para fins de adaptação do
instrumento no Brasil, constituiu-se um grupo de pesquisa que tem por objetivo mapear o entendimento de bullying
por crianças e adolescentes, de oito e 14 anos de idade, a partir do Cartoon Test. A pesquisa é constituída por três
etapas: (a) identificação de termos similares ao bullying no contexto brasileiro; (b) estudo piloto para avaliação da
compreensão do Cartoon Test pelas crianças e levantamento de termos utilizados no contexto de bullying; e (c) a
administração do Cartoon Test adaptado. Neste trabalho, serão apresentados resultados referentes à segunda etapa
da pesquisa, que teve por objetivo verificar a compreensão do termo e do instrumento por crianças e adolescentes.
Para isso, foram inicialmente realizadas adaptações nas legendas do Cartoon Test, com palavras e nomes mais utilizados
no contexto brasileiro, feita por três tradutores bilíngues e três especialistas na área. Após essa adaptação, foram
constituídos oito grupos focais com crianças de oito anos (divididas por sexo) e quatro grupos com adolescentes de 14
anos (divididos por sexo), para verificar a compreensão das figuras e expressões escritas. A partir dos resultados,
constatou-se que o termo “bullying” foi mencionado por todos os grupos focais, demonstrando familiaridade com a
palavra. Este estudo contribuirá para a adaptação e validação do Cartoon Test para a população brasileira, criando
possibilidades para novas pesquisas sobre o fenômeno bullying.
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4968590 - SISTEMA PROTEA-R DE AVALIAÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE
BASEADAS EM VARIÁVEIS DE CRITÉRIO DOS ITENS INICIATIVA E RESPOSTA DE ATENÇÃO COMPARTILHADA.
Bibiana Gallas Steigleder (UFRGS), Cleonice Alves Bosa (UFRGS)
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) caracteriza-se por déficits na comunicação e interação social, com presença de
padrões restritos e repetitivos de comportamento. Visando melhora na qualidade de vida dos pacientes, estudos
enfatizam a importância da detecção precoce de indicadores de risco de TEA, ou Sinais de Alerta (SA). Os SA permitem
antecipar a implementação de tratamentos especializados. O déficit na habilidade de Atenção Compartilhada (AC) é um
dos principais SA para TEA, e é definido como uma interação triádica, com foco em dirigir a atenção do outro para
compartilhar interesses em eventos, objetos ou pessoas; envolve iniciativas e respostas de interação. A fim de rastrear
SA de TEA foi desenvolvido o Sistema PROTEA-R de Avaliação do Transtorno do Espectro Autista (PROTEA-R), sendo
composto por um roteiro de anamnese e pela sistematização da hora lúdica diagnóstica, além de roteiro para entrevista
devolutiva. O PROTEA-R apresenta evidências preliminares de validade para identificação de SA. Porém, há necessidade
de ampliar estes estudos. Objetivo: Apresentar evidências de validade do PROTEA-R baseadas em variáveis de critério,
verificando sua capacidade de discriminar grupos de crianças com e sem TEA, especificamente em relação ao
comportamento de AC, incluindo iniciativa (IAC) e resposta (RAC). Participantes: crianças de 25 a 75 meses (N=30),
divididas entre: grupo TEA (n=15) e grupo sem TEA (n=15). Instrumentos: PROTEA-R e Questionário Critério Brasil.
Procedimentos: Entrevista de anamnese com os pais; Administração de uma sessão de hora lúdica diagnóstica,
videogravada. Posteriormente, utilizando o vídeo da sessão, os comportamentos de IAC e RAC foram codificados em
qualidade (variando entre A, B, C ou D, sendo A=menor comprometimento e D=maior comprometimento). Nas análises,
os códigos foram transformados (A=0, B=1, C=2, D=3, onde maior escore=maior déficit). Resultados preliminares: Acerca
da idade, não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos: grupo TEA (M=44,8 meses; DP=16,64) e
grupo sem TEA (M=45,13 meses; DP=17,62). No nível sociodemográfico observou-se diferença estatisticamente
significativa: grupo sem TEA (M=40,53; DP=10,71) apresentou nível sociodemográfico maior em relação ao grupo TEA
(M=29,53; DP=8,67). As análises de comparação entre grupos indicaram que o grupo com TEA apresentou média maior
nos itens IAC (t=-12,616; p<0,001) (sem TEA M=0; DP=0/com TEA M=2,4; DP=0,19) e RAC (t=-20,546; p<0,001) (sem TEA
M=0; DP=0/com TEA M=1,87; DP=0,9), representando maior prejuízo. Discussão: Reforça-se que os itens IAC e RAC do
PROTEA-R são sensíveis para identificar SA de TEA, observando-se novas evidências de validade do PROTEA-R nestes
itens, baseadas em variáveis de critério.
2629399 - ADAPTAÇÃO DE RECURSOS LÚDICOS PARA ESTIMULAÇÃO DA ATENÇÃO COMPARTILHADA EM CRIANÇAS
COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
Olivia Entrebato Kruger (UFSC), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
A atenção compartilhada (AC) é conceituada como uma habilidade que envolve comportamentos usados para seguir ou
direcionar a atenção de outra pessoa para um evento ou objeto, compartilhando assim o interesse pelos mesmos. Têm
sido compreendida de forma molecular, dividindo-se em: Iniciativa de Atenção Compartilhada (IAC) caracterizada pelo
compartilhamento espontâneo de um determinado estímulo, e Resposta de Atenção Compartilhada (RAC)
compreendida como qualquer comportamento de resposta diante do compartilhamento iniciado por terceiros. Os
déficits nas habilidades de AC são identificados como características centrais no diagnóstico e prognóstico do Transtorno
do Espectro do Autismo (TEA). Diante disso, a estimulação destas e de outras habilidades sociocomunicativas, têm sido
importantes no desenvolvimento e avaliação de métodos intervenção. O objetivo desta intervenção realizada no estágio
curricular do de um curso de graduação de psicologia da cidade de Itajaí-SC, foi de estimular o desenvolvimento da
Atenção Compartilhada de crianças com TEA, através da interação com pares e atividades lúdicas adaptadas e
direcionadas a este fim. As intervenções ocorrerem na modalidade de grupos semanais em uma instituição filantrópica
que presta serviços de avaliação e intervenção clínica à esta população. Participaram 04 crianças de cinco a oito anos,
diagnosticadas com TEA juntamente com a mediadora do grupo e 04 profissionais da instituição de áreas diversas. As
intervenções foram estruturadas em 08 encontros de 01 hora. Os recursos lúdicos utilizados variaram a cada encontro,
sendo todos adaptados as necessidades apresentadas pelas crianças do grupo e com a finalidade de possibilitar o
compartilhamento de estímulos entre elas, através de jogos e brincadeiras. A avaliação das intervenções consistiu na
observação orientada por critérios pré-estabelecidos conforme os conceitos de resposta e iniciativa de atenção
compartilhada estabelecidos em literatura. Como resultado, foram observados em maior prevalência comportamentos
de Resposta de AC comparado aos comportamentos de iniciativa de AC diante de atividades desenvolvidas. Devido a
heterogeneidade do grupo, não foi possível identificar se as intervenções foram efetivas para o desenvolvimento de AC
de todas as criança participantes. Sugere-se em intervenções futuras, maior número de encontros bem como maior
homogeneidade da amostra para obtenção de resultados mais fidedignos. Embora o grupo tenha sito muito
diversificado, entende-se que a continuidade de estimulação dessas habilidades no contexto de grupo se faz necessária.
É brincando que as crianças aprendem a compartilhar objetos, representar papeis, trabalhar em cooperação com pares,
formular e executar planos, além de significar suas vivências e inteirar-se de sua cultura.
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6397689 - AUTISMO E MÃES COM E SEM ESTRESSE: ANÁLISE DE ESTRESSORES EM RELAÇÃO ÀS CARACTERÍSTICAS DE
TEA NOS FILHOS.
Rosita Barral Santos (UFRGS), Katia Carvalho Amaral Faro (UFRGS), Adriana Wagner (UFRGS),
Cleonice Alves Bosa (UFRGS), Simone Souza da Costa Silva (UFPA)
O transtorno do espectro autista (TEA) é caracterizado por déficits em interação, comunicação verbal e não verbal, pela
presença de padrões comportamentais rígidos e estereotipados e alterações sensoriais, cujo início ocorre nos primeiros
anos do desenvolvimento infantil. Estes déficits se expressam por meio de diferentes níveis de comprometimento que
vai de leve a grave, podendo gerar à criança sérios prejuízos em áreas, tais como sociabilidade, autonomia, cognição,
desenvolvimento neuromotor, entre outras. A partir de uma perspectiva sistêmica, ter um membro familiar com TEA
provoca um impacto significativo na rotina e nas relações familiares, sendo a mãe uma das mais afetadas física e
mentalmente por estar, muitas vezes, à frente do cuidado com a criança. Assim, o presente trabalho teve por objetivo
investigar como a percepção de mães com e sem estresse se relaciona com a avaliação de características de TEA de seus
filhos como estressoras ou não. Foi utilizado um delineamento de comparação de grupos constituídos por mães com
estresse (GCE; n = 21) e sem estresse (GSE; n = 9), alocadas com base na classificação do Inventário de Sintomas de
Stress para Adultos Lipp (ISSL) equiparadas por nível socioeconômico e escolaridade. As demais medidas foram o
Questionário biosociodemográfico, o Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade – PEDI e um Inventário de
levantamento de percepção de 14 estressores em relação às características de TEA da criança (e. g. prejuízos na
interação social, problemas no sono, ecolalia, etc.). Os resultados não apontaram diferenças entre os grupos de mãe
com e sem estresse (p <0,05) nas variáveis sociodemográficas maternas (idade, escolaridade, estado conjugal e
ocupação) e das crianças (idade, tempo de diagnóstico, sexo e escolarização; e a autonomia, medida pela escala de
autocuidado do PEDI). Contudo, observou-se que mães com estresse tendem a indicar um número maior de
características de TEA de seus filhos, e identificá-las como estressoras. As principais características apontadas pelas
mães foram referentes aos prejuízos na comunicação (GSE: 77,8%, n = 7; GCE: 85,7%, n = 18) e à presença de
comportamentos repetitivos (GSE: 44,4%, n = 4; GCE: 66,7%, n = 14). Ademais, outros comportamentos relacionados ao
autocuidado, linguagem e alterações sensoriais também foram reportadas. Concluiu-se a partir dos resultados que a
percepção das características de TEA como estressoras tem relação com o nível de estresse das mães. Esses dados
podem ser relevantes para planejamento de intervenções familiares.
9817140- ESCORE CUMULATIVO DE ADVERSIDADES NA INFÂNCIA E NA ADOLESCÊNCIA E INDICATIVOS POTENCIAIS
PARA TRANSTORNOS DE PERSONALIDADE NA VIDA ADULTA.
Carolina Palmeiro Lima (UFRGS), Jaqueline Portella Giordani (UFRGS), Michael de Quadros Duarte (UFRGS),
Clarissa Marceli Trentini (UFRGS)
As adversidades na infância e na adolescência são experiências potencialmente prejudiciais ao desenvolvimento e têm
sido identificadas como fatores de risco para uma série de desfechos negativos na vida adulta, incluindo transtornos de
personalidade. O objetivo desse estudo foi avaliar a relação entre o escore cumulativo de adversidades na infância e na
adolescência em pessoas com e sem indicativos para transtornos de personalidade. Participaram 507 indivíduos com
idades entre 18 e 59 anos (M = 30,5 anos; DP = 10,4) majoritariamente do estado do Rio Grande do Sul (73,4%), que
responderam a um questionário contendo perguntas sociodemográficas atuais e quatro adversidades relacionadas a
comportamentos parentais; um instrumento que verifica outros dez tipos de adversidades (MAES) e uma escala de
triagem para transtornos de personalidade (IDCP). Para a seleção das pessoas quanto ao potencial positivo para
transtornos de personalidade foi utilizado ponto de corte acima do percentil 80 na escala de triagem. Para o escore
cumulativo de adversidades foi feita a soma de ocorrência dessas experiências em cada participante. Os resultados
demonstraram que a maioria das pessoas (88,8%) vivenciou ao menos uma adversidade, sendo que 36,9% da amostra
total relatou a vivência de cinco ou mais experiências adversas. Observou-se que aquelas pessoas com indicativos
potenciais para transtornos de personalidade (n = 67) apresentaram maiores escores de adversidades quando
comparadas aquelas sem indicativos potenciais para patologias de personalidade (n = 440) sendo p < 0,001. Nesse
sentido, a coocorrência dessas experiências (e não somente a tipologia) pode ser um indicador de prejuízo na vida
adulta. Pessoas com indicativos potenciais para transtornos de personalidade podem vir a ter prejuízos psicossociais e
sofrimento acentuado. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de intervenções na infância e na adolescência que visem
à prevenção das adversidades, tanto no contexto intrafamiliar como na escola/comunidade. Além disso, a identificação
precoce de determinadas tipologias pode servir como um fator de proteção à exposição a outras vivências adversas,
dado que a ocorrência concomitante dessas experiências parece ser alta. Por fim, recomenda-se que futuros estudos
utilizem modelos mais robustos e controlando variáveis sociodemográficas atuais.
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4398319 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E O DESAFIO DO DIAGNÓSTICO EM DIFERENTES ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO
Leila Mara Piasentin Claro (UFSM), Barbara Veiga dos Santos Medeiros (UFSM), Natielle Lopes Borges (UFSM), Renata
Souto Bolzan (UFSM), Silvio José Lemos Vasconcellos (UFSM)
Considerando a importância da Avaliação Psicológica na atuação profissional do psicólogo, este estudo tem por objetivo
compreender os desafios da avaliação e do diagnóstico psicológico. A avaliação psicológica abarca princípios teóricos,
métodos e técnicas de investigação tanto da personalidade como de outras funções cognitivas mediante testes
psicológicos, entrevistas e observações clínicas, técnicas projetivas, além de jogos, desenhos, estórias e brincadeiras. A
avaliação psicológica é uma prática exclusiva do psicólogo, sendo regulamentada pelo Código de ética profissional. O
estudo parte de uma revisão narrativa de literatura, realizada com base em onze artigos científicos. Buscou-se identificar
algumas situações que desfavorecem os resultados dos diagnósticos: usar testes inadequados para o caso a ser avaliado,
não estar familiarizado com as modificações da área, avaliar incorretamente, não usar folhas de respostas padronizadas,
não ter clareza das limitações dos instrumentos e das normas. Outro fato a ser considerado, é a não adaptação dos
instrumentos para os determinados países ou regiões, assim como, não arquivar os instrumentos e não dar o devido
seguimento aos estudos dos testes, bem como, fazer interpretações que extrapolam o instrumento. Os artigos
destacam, em sua maioria, que não existem padrões de atuação na área, não se avalia competência profissional dos
usuários de instrumento psicológico, não se determina uma conduta comum de formação específica, assim como, não
se estabelecem cursos de formação. Conforme os trabalhos revisados, torna-se necessário que essa habilidade seja
prevista nas diretrizes curriculares e posteriormente atualizada por meio da qualidade da formação continuada, para
que se desenvolva processos avaliativos adequados e forneça diagnósticos e prognósticos seguros. Uma vez que as
novas demandas colocadas para os psicólogos exigem constantes reflexões críticas e atualizações dessas práticas. Por
intermédio da revisão proposta, constatou-se ainda que a avaliação psicológica assume um papel de maior destaque
dentre as funções exercidas pelos psicólogos, com a abertura de novos campos para a prática, destacando-se entre
estes a psicologia no Âmbito Penal e Psicologia do Trânsito. Vale salientar que os anos de formação são necessários,
mas não são suficientes para fomentar com propriedade todas as suas ações. Portanto, o grande desafio desse campo
de atuação, o qual abarca uma pluralidade de estratégias intervencionistas, é estar em constante atualização seja nos
cursos de graduação em Psicologia, pós-graduações e no exercício da profissão. Com essa compreensão se possibilita a
produção expressiva de avanços na teoria e na prática profissional.
3946924- AFETOS NEGATIVOS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS E CONSIDERAÇÕES
TEÓRICAS.
Dyane Rech (UFRGS), Claudia Hofheinz Giacomoni (UFRGS)
O bem-estar subjetivo (BES) diz respeito a uma apreciação subjetiva da vida e abrange respostas emocionais e
cognitivas. Três elementos distintos compõem o construto: satisfação com a vida, afetos positivos (AP) e afetos
negativos (AN). Embora haja controvérsias quanto à relação entre BES e idade, evidências indicam uma tendência nessa
associação. Os níveis de AN tendem a ser menores que os AP ao longo da vida, porém mostram-se mais estáveis e são
mais influenciados pela personalidade e eventos de vida. Evidentemente, AN não são sempre desejáveis e em níveis
intensos ou por longos períodos podem tornar-se debilitantes, apresentando pouco ou nenhum benefício. Dependendo
do estágio de vida em que ocorrem, AN podem resultar em comportamentos disfuncionais e problemas de saúde. Por
outro lado, sabe-se também que eles têm o potencial de gerar motivação para mudanças e desenvolver a resiliência.
Dessa forma, a compreensão da dinâmica entre emoções e desenvolvimento humano, em especial no que tange aos
AN, torna-se importante para a prevenção de problemas físicos e psicológicos e para a promoção de saúde em todas as
idades. Apoiando-se no conceito de BES, este estudo visou descrever os efeitos dos AN ao longo do ciclo vital por meio
de uma revisão crítica da literatura. Foram analisados os achados científicos mais recentes das áreas de bem-estar e
desenvolvimento humano, abrangendo o componente afetivo do BES nos estágios da infância, adolescência, adultez e
velhice. Os resultados apontam que as fases da infância e adolescência são especialmente sensíveis às consequências
das emoções negativas, embora a construção da resiliência e da autonomia também possa ocorrer por meio de
experiências afetivas negativas. Na adultez e na velhice, o uso de mecanismos de regulação emocional e a mudança da
perspectiva temporal contribuem para formas mais adaptativas de manejo dos AN. Evidências apontam que, nessas
fases, os indivíduos são mais capazes de encontrar significado e crescimento nas adversidades. Todavia, condições
restritivas, em especial na velhice, tornam aparentes as vulnerabilidades cognitivas e emocionais relacionadas à idade.
6914322 - RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE DO TOQUE MATERNO E O PROCESSAMENTO NEURAL DO TOQUE AFETIVO
EM BEBÊS DE 6 MESES DE IDADE: UM ESTUDO COM FNIRS.
Juliana Bencini Camillo (MACKENZIE), Katja de Matos Wirth (MACKENZIE), Vera Lúcia Esteves
Mateus (MACKENZIE), Sergio Luiz Novi Junior (UNICAMP), Giovanni Hering Scavariello (UNICAMP),
Rickson Coelho Mesquita (UNICAMP), Ana Alexandra Caldas Osório (MACKENZIE)
O toque afetivo é um tipo de toque suave, semelhante a uma carícia, e que tipicamente ocorre no contexto de interação
mãe-bebê. Ao nível neural, áreas sociais do cérebro tendem a estar envolvidas no processamento deste tipo de toque.
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A literatura tem mostrado que este tipo de toque interpessoal é muito importante em modular a reatividade do bebê
ao estresse e no estabelecimento de vínculos emocionais com o pai/mãe. Efetivamente, durante o primeiro ano de vida,
as mães passam cerca de 65% do tempo de interação tocando no bebê. No entanto, estudos anteriores mostraram que
as mães variam quanto à frequência e tipo de toque usado na interação com o seu filho, o que também influencia a
resposta emocional do bebê. Uma outra pesquisa mostrou que crianças de 5 anos mais expostas ao toque materno
apresentavam mais atividade e conectividade cerebral em áreas sociais do cérebro. No entanto, pouco se sabe sobre a
influência dos padrões de toque materno na ativação cortical do bebê em resposta ao toque afetivo. Assim, o presente
estudo buscou explorar a associação entre a frequência e qualidade do toque exibido pela mãe na interação com o bebê
e o processamento neural do bebê em resposta ao toque afetivo. Os participantes serão bebês com 6 meses de idade,
nascidos a termo e sem queixas do desenvolvimento. O toque materno será avaliado quanto à sua frequência, duração,
função e qualidade global no decorrer de uma interação mãe-bebê. Por sua vez, o processamento neural do bebê em
resposta ao toque afetivo será avaliado por meio de espectroscopia funcional no infravermelho próximo (fNIRS), que
detecta mudanças no fluxo da hemoglobina oxigenada (HbO2) e desoxigenada (Hbb) no tecido cerebral,
especificamente nas seguintes regiões de interesse: córtex somatossensorial e região temporal de ambos os
hemisférios. A estimulação tátil consistirá na aplicação de toque suave com mão humana sobre a omoplata direita do
bebê por um período de 15 segundos, seguido de um período de descanso (sem toque) com duração de 12 a 15
segundos (intervalos randomizados). A coleta de dados terá início em breve, pelo que serão apresentados resultados
pilotos desse estudo no congresso.
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1335812 - “EU SINTO EMOÇÃO, DOR, ALEGRIA, ME LEMBRO RÁPIDO DAS COISAS”: PERCEPÇÕES SOBRE A DANÇA
PARA ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL.
Priscila Tavares Priante (UFOPA), Patricia de Sousa Pereira (UFOPA), Samara Tavares Silva (UFOPA),
Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA)
Este trabalho teve como objetivo averiguar as percepções sobre a dança para quatro adolescentes em acolhimento
institucional, participantes de um projeto de Dança na Universidade Federal do Oeste do Pará, de outubro de 2018 a
fevereiro de 2019, em Santarém/PA. Para coleta de dados foi utilizado roteiro de grupo focal visando alcançar
dimensões não contempladas nos questionários, referente as representações afetivossociais e transformações pessoais
e sociais por meio da dança, também aplicados aos participantes da pesquisa. O roteiro teve 12 perguntas, que
trouxeram perspectivas diferentes das médias encontradas no outro instrumento aplicado. Os dados do grupo focal
foram analisados mediante o Discurso do Sujeito Coletivo. No projeto, os estilos foram diversos: ballet clássico, dança
contemporânea, hip hop, dança criativa, jazz dance e funk, porém os adolescentes identificaram o funk e o jazz dance,
como “Pop, […] músicas internacionais”. Dentre as questões levantadas no grupo focal, a pergunta: que sensação a
dança promove em você? Originou duas categorias: categoria B – Não Lembro, participantes que não se recordaram do
que sentiam ao dançar. E a categoria A – Sentimentos e Memórias, fez os participantes relatarem um pouco da sua
história e de como as atividades corporais fazem recordar e dependendo do estilo musical proporcionam sensações
diferentes. No DSC, construído pelo adolescente 1 e 3, relataram: “Movimentar os corpos… eu sinto emoção, sinto dor,
alegria, me lembro das coisas mais rápido. Tem vez que eu sinto alegria, tem vez que eu sinto tristeza. Algumas músicas
assim lentas, eu me lembro assim de coisas que eu já passei. Daí, isso me motiva mais a dançar.” Na questão que tratou
sobre a sensação que os adolescentes sentiriam se o Projeto de Dança acabasse? O qual resultou na seguinte
declaração: DSC: “Eu ia ficar triste. Fica chatão. Eu ia ficar muito agoniada lá como toda gente fica sem fazer nada, a
gente ia ficar sentado. Aí essa agoniação acaba é agindo de outra maneira, pensar em fugir, Só pensamento negativo, a
gente ficar assustado, faz a gente fazer algo errado. Concluiu-se, sobretudo, que os projetos educacionais auxiliam no
desenvolvimento humano e na adaptação do indivíduo em situações adversas, além de comprovar a dança como
atividade propiciadora de Bem-Estar para os adolescentes em situação de acolhimento institucional.
2945568 - TRANSFORMAÇÃO PESSOAL E SOCIAL NA DANÇA: ADOLESCENTES EM ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM
SANTARÉM, PARÁ.
Priscila Tavares Priante (UFOPA), Patricia de Sousa Pereira (UFOPA), Samara Tavares Silva (UFOPA),
Iani Dias Lauer-Leite (UFOPA)
Esse resumo tem por objetivo averiguar as Transformações Pessoais e Sociais na Dança para adolescentes em
acolhimento institucional em Santarém/PA.Participaram 4 adolescentes entre 12 e 15 anos, cursando 5o e 6o ano do
Ensino Fundamental participantes de um Projeto de Dança na Universidade Federal do Oeste do Pará. Para a coleta de
dados foram utilizados: questionário de dados sociodemográficos; Questionário Corpo Dança e Comunidade, dividido
em duas dimensões: Representação Afetivossocial da Dança (RAD) e Transformação Pessoal e Social na Dança (TPSD).
Nesse resumo, serão apresentados os resultados referentes a dimensão TPSD, que mensuram os itens: Percepção de
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interação familiar, Percepção de interação com os amigos, Percepção de mudança na escola, Percepção de mudança na
comunidade e Percepção de realização pessoal. Itens Percepção de interação familiar e de mudança na escola não se
encaixaram no contexto da pesquisa e foram excluídos. As variáveis com maior e menor média foram: Percepção de
Interação com os Amigos (Média 3,75) e Percepção de realização Pessoal (Média 1,50). A variável Percepção de
Interação com os Amigos, avaliava as modificações nas relações desses adolescentes com seus amigos: Nossa amizade
ficou mais forte e se ampliou para fora do Abrigo (Média 3,75), Juntas (os) passamos a valorizar mais a dança (Média
3,75), Aprendemos a superar juntas (os) as nossas dificuldades na dança (Média 3,25), Passamos a nos respeitar mais
(Média 3,25) e Não consegui aprofundar minha amizade com ninguém (Média 3,25). Observa-se que a média não foi
abaixo de 3,25 e nem acima de 3,75, podendo-se afirmar que houve uma interação razoável entre os adolescentes e
seus amigos da casa de Acolhimento. Na variável Percepção de realização Pessoal, as opções: O fato de participar do
Projeto de Dança não mudou em nada a minha integração no Abrigo (Média 3,75), Eu observei que as pessoas do Abrigo
não participaram de muitos projetos (Média 3,00), Eu não passei a ser mais aceito(a) e acolhido(a) no Abrigo (Média
2,50), As pessoas passaram a me reconhecer no Abrigo como dançarino(a) do Projeto de dança (Média 2,25) e Agora o
Abrigo me chama para participar de festas e outras atividades (Média 1,50). A menor média comprova que a casa de
Acolhimento não aproveitou o envolvimento dos adolescentes no Projeto. Percebe-se que, projetos como esse
contribuem para a plena formação dos sujeitos, todavia é necessário fazer mais. Sobretudo, pode-se afirmar que
ocorreram transformações pessoais e sociais nesses adolescentes por meio da Dança.
9718117- ASPECTOS LEGAIS DO CASAMENTO ENTRE PESSOAS MENORES DE 18 ANOS: UMA PERSPECTIVA DA
PSICOLOGIA
Rodrigo Cleber Leão de Oliveira (UFPA), Raissa Costa Reis (UFPA)
O presente estudo é o resultado de uma pesquisa realizada no curso de graduação em Psicologia na Universidade
Federal do Pará, e consiste em um levantamento dos aspectos legais referentes à temática do casamento de pessoas
com idade inferior aos 18 anos, considerando que as estatísticas apontam o Brasil como o quarto país no mundo em
número de meninas casadas abaixo dos 15 anos, conforme apontado na pesquisa “Ela vai no meu barco”, do Instituto
Promundo, texto disparador desta investigação. Foi realizada consulta à legislação brasileira, projetos de lei em
tramitação no Poder Legislativo e diretrizes de combate ao casamento infantil em âmbito internacional, como também
às bases de dados para investigar o estado da produção científica a esse respeito. Partindo desses elementos, foi
realizada uma roda de conversa com um grupo de adolescentes de Belém (PA) visando ao entendimento da percepção
que as jovens têm sobre as uniões abaixo da idade núbil prevista em lei, e participação em um cine-debate na OAB/PA
que discutiu o documentário “Casamento Infantil”, da Plan Internacional Brasil. Conclui-se que o fenômeno, como se
configura no País, é complexo, pois se tratam de uniões em sua maioria informais e consensuais, cujas características,
em certos casos, parecem ir de encontro à visão dos formuladores de políticas públicas, que usualmente preconizam
todas as uniões desse tipo como violações. Daí a importância da Psicologia para o entendimento a partir das
subjetividades produzidas, para que se possam construir políticas públicas efetivas e não cerceadoras das liberdades
individuais.
8191786 - RELAÇÃO ENTRE ESPIRITUALIDADE, RELIGIOSIDADE E CRENÇAS PESSOAIS (SRPB) E A PERCEPÇÃO DA
QUALIDADE DE VIDA (QV) EM HOMENS E MULHERES PRATICANTES DA RELIGIÃO PROTESTANTE.
Pedro Henrique Conte Gil (UFRGS), Joice Cadore Sonego (FSG), Cássia Alves (FSG)
A Espiritualidade passou a ser considerada conceito científico quando a Organização Mundial da Saúde insere o domínio
Espiritualidade/Religiosidade/Crenças pessoais (SRPB) como um aspecto intimamente ligado à saúde e componente
importante da percepção da Qualidade de Vida (QV). No entanto, sabe-se que há uma disparidade na maneira como
homens e mulheres percebem a QV. Assim, este estudo tem por objetivo analisar as diferenças na relação entre SRPB
e QV em homens e mulheres praticantes da religião protestante. O estudo foi conduzido em uma abordagem
quantitativa de caráter transversal. Os instrumentos utilizados foram o WHOQOL-bref, o WHOQOL-SRPB e uma ficha de
dados biosociodemográficos. A amostra foi obtida por conveniência e composta por 62 participantes, sendo 31 homens
e 31 mulheres (M = 32,89; DP = 9,79), frequentadores de células – reuniões semanais de grupos separados por sexo –
de uma instituição religiosa protestante em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. O procedimento de coleta de
dados aconteceu em grupo, em 3 células de homens e 4 de mulheres, após o término de cada reunião. Todos os
participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e o projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP,
sob o nº 1.875.128. A partir de análises comparativas realizadas através do teste de Mann-Whitney, identificou-se
diferenças estatisticamente significativas no domínio Psicológico (WHOQOL-bref) e na faceta Esperança & Otimismo
(WHOQOL-SRPB), com os homens apresentando médias superiores às mulheres. Por outro lado, as mulheres
apresentaram diferenças significativas com média superior nas facetas Conexão a ser ou força espiritual. Além desta,
foi conduzida análise de correlação de Spearman, sendo identificado diferenças estatisticamente significativas entre os
domínios e facetas de ambos os instrumentos. É provável que pertencer e se dedicar a alguma religião possa influenciar
a percepção da QV a partir da religiosidade em homens. No entanto, a literatura não contempla a temática relacionada
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a esta população específica. De outra forma, estudos apontam que existe uma tendência de as mulheres serem mais
abertas a participar e se envolver em atividades religiosas e, assim, se aproximarem de questões espiritualizadas.
Conclui-se que é diferente a maneira como SRPB e QV se relacionam nos homens e mulheres da amostra. Por isso,
sugere-se que novos estudos sejam conduzidos na área, abarcando outras populações e religiões, como ateus e pessoas
espiritualizadas sem religião.
7225253 - CARACTERÍSTICAS RELACIONAIS DO TRABALHO E O BEM-ESTAR SUBJETIVO DE PROFESSORES DE
EDUCAÇÃO BÁSICA.
Kélin Aparecida da Silva (IMED), Ana Paula Pessotto (URI), Carlos Costa (IMED),
Naiana Dapieve Patias (UFSM)
A educação básica no Brasil carece de empenho e rigor na sua compreensão em diversos aspectos, dentre esses, a
consideração pelos seus profissionais. Nessa direção, faz-se necessário compreender os fatores que influenciam no
bem-estar dos professores e que, em consequência, impactam na qualidade da educação e do aproveitamento discente.
Assim, o presente estudo tem como objetivo compreender a relação existente entre as Características Relacionais do
Trabalho (CRT) e o bem-estar dos professores das escolas públicas e privadas de educação básica do município de Passo
Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil. Para tanto, conduziu-se uma pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa e de corte
transversal, com uma amostra de 980 professores de educação básica da rede pública e privada do referido contexto.
Os dados primários foram coletados pela aplicação de um questionário com: a) escala de 32 itens para compreensão
das CRT e b) escala de 19 itens, considerando o engagement e o Burnout, por sua vez, foi avaliado através da escala de
Maslach Burnout Inventory. A análise ocorreu por meio de estatística descritiva e, ainda, análise fatorial confirmatória
(CFA) para a testagem das hipóteses, utilizando-se do software SPSS (25.0). As evidências empíricas deste estudo
revelaram as diferenças existentes entre os professores das redes de ensino municipais, estaduais e privadas e
evidenciaram que, a consciência do impacto social e do valor social do trabalho dos professores favorece o bem-estar
docente. Espera-se que os resultados evidenciados tenham aportado informações relevantes para a tomada de decisão
nas esferas públicas e privadas da educação. O estudo revela que estratégias referentes à jornada de trabalho e fatores
pessoais como idade e tempo de profissão, requerem cuidado por parte dos gestores, uma vez que tem relação com o
bem-estar dos professores. Além disso, enseja dicas para a formação continuada dos professores, com o objetivo de
sensibilizá-los do importante papel social que desempenham na vida de seus alunos. Isso porque a consciência do
impacto social e do valor social do trabalho dos professores favorece o bem-estar docente e, consequentemente, pode
interferir positivamente na qualidade do ensino e na aprendizagem dos alunos, gerando um efeito benéfico para toda
a sociedade.
9739432 - ADOECIMENTO MENTAL E AFASTAMENTO DO TRABALHO: QUEM ESTÁ EM RISCO?
Michael de Quadros Duarte (UFRGS), Gabriela Herrmann Cibeira (SESI-RS), Graziela Alberici (SESI-RS),
Letícia Lessa da Silva Silveira (SESI-RS)
No Brasil, os transtornos mentais e comportamentais ocupam a terceira causa de incapacidade para o trabalho. Em
1986 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicaram um
documento sobre os efeitos adversos dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Ambas as organizações relatam
que o crescimento e progresso econômico não dependem apenas da produção, mas também das condições de vida,
trabalho, saúde e bem-estar dos trabalhadores. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) apontam que de
2012 a 2016 os gastos públicos ligados aos transtornos mentais somaram 784,3 milhões de reais. O objetivo desse
estudo foi investigar as principais causa de afastamento do trabalho por transtornos mentais (CID-F) no Brasil e a sua
prevalência em diferentes faixas etárias e regiões brasileiras. Analisaram-se dados do INSS do último trimestre de 2018
e primeiro trimestre de 2019 referentes às Comunicações de Acidentes de Trabalho (CAT). Trata-se de um estudo
longitudinal realizado a partir de dados secundários. A amostra foi composta por 2.828 participantes, 65,8% homens e
34,2% mulheres, com idades entre 18 e 74 anos (M = 41,17 anos; DP = 9,50). Foram realizadas análises de frequência,
estratificando os dados por idade, sexo e região do país, com o intuito de gerar um panorama nacional dos afastamentos
por transtornos mentais com nexo laboral e CAT. Constatou-se, a partir das análises, que os maiores índices brasileiros
de CAT referem-se às Reações ao stress grave e transtornos de adaptação (F43), sendo a causa de 75% das CATs na
amostra. Os Transtornos Ansiosos (F40-F41) apareceram em segundo lugar, correspondendo a 13,6% (385) das CATs.
Em terceiro lugar, evidenciou-se os episódios depressivos (F32) acometendo 5,4% (153) das CATs. A maior incidência de
CATs foi evidenciada na região Sudeste, com 64,4% dos casos dessa amostra. Das CATs relacionadas ao CID F43, 73%
(1.548) ocorreram em homens. A faixa etária com maior incidência de CATs foi a dos 30 aos 45 anos, representando
59% dos casos dessa amostra. O presente estudo contribui para evidenciar a alta prevalência de adoecimento mental
no trabalho e contribui para o direcionamento das ações de prevenção e promoção de saúde. Percebeu-se um maior
acometimento de trabalhadores em idade ativa de trabalho, reforçando a urgência das intervenções em saúde mental.
Futuras pesquisas podem empregar modelos estatísticos causais e inferenciais, investigando outras variáveis como os
ramos e profissões com maiores índices de CATs.
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8613494 - TRAÇOS DE PERSONALIDADE E CIRURGIA BARIÁTRICA: UM ESTUDO DE CASO.
Liliane Martins Braff de Souza (UFSC), Juliana Bertoletti (UFSC),
Carlos Henrique Sancineto da Silva Nunes (UFSC), Clarissa Marceli Trentini (UFRGS)
A cirurgia bariátrica é uma das formas mais efetivas de tratamento da obesidade mórbida. Estudos mostram que
pessoas que realizam a cirurgia bariátrica podem sofrer alterações não permanentes em medidas de personalidade, no
modo de enfrentar dificuldades e na capacidade de reconhecer suas emoções. Este trabalho tem como objetivo
apresentar o estudo de caso de uma paciente do sexo feminino, 47 anos, 169 kg, casada, para a qual será usado o nome
fictício de Maria. A paciente integrou um estudo longitudinal intitulado “Fatores sociodemográficos e emocionais
associados ao resultado da cirurgia bariátrica”, realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi realizado um estudo
de caso de caráter exploratório e descritivo, com três entrevistas semiestruturadas aos 13 meses após a cirurgia, com
intervalo de um mês entre elas. A análise do conteúdo foi realizada a partir do referencial de Bardin. Somado à análise
de conteúdo utilizou-se os resultados da avaliação da personalidade do instrumento Personality Inventory for DSM-5
(PID-5), aplicado no período anterior à cirurgia, aos seis e aos 12 meses após o procedimento. A avaliação pré-operatória
do PID-5 indicou pontuação mais significativa nas facetas Busca de atenção, Insegurança de separação, Ansiedade e
Submissão, a primeira compondo o domínio Antagonismo e as demais o domínio Afetividade Negativa do instrumento.
Os relatos da paciente a respeito do momento anterior à cirurgia exemplificam comportamentos de submissão aos
desejos dos outros, como forma de evitar a rejeição. Ademais, o agravamento da obesidade esteve relacionado a
oscilações do humor e aumento de ansiedade, levando a compulsão alimentar e ao uso de estratégias disfuncionais
para a perda de peso. Ao longo do período pós-operatório ficaram claros os benefícios da perda de peso para a
qualidade de vida de Maria, além de uma melhora na capacidade da paciente em reconhecer e lidar com suas emoções.
Entretanto, observou-se na fala de Maria aos 12 meses sinais de frustração relacionados ao controle de sua alimentação
e à manutenção da dieta, com incremento na pontuação da faceta Perfeccionismo rígido e Ansiedade. Em geral, as
mudanças qualitativas nos domínios da personalidade que ocorreram aos seis meses após a cirurgia não se mantiveram
estáveis, o que indica que as características de personalidade observadas inicialmente voltam a se manifestar. O uso do
PID-5 permite uma maior clareza e organização da informação para o psicólogo, que por sua vez poderá oferecer ao
paciente um feedback consistente sobre o seu processo de mudança.
9789952 - RELATO DE EXPERIÊNCIA EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO: INTERVENÇÃO EM PROJETO SOCIAL COM
CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
Gabrielle Cristina de Carvalho (UFSCAR), Sabrina Mazo D'Affonseca (UFSCAR), Beatriz Miho Iamada (UFSCAR),
Talissa de Assis Angeloni (UFSCAR), Luiza Florenzano da Silva Oliveira (UFSCAR)
Os projetos sociais buscam preencher lacunas do Estado a partir da oferta de serviços, como acolhimento integral e
atividades extracurriculares no contraturno escolar para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.
Nesse contexto, o psicólogo trabalha em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
de modo a fortalecer os indivíduos e seus vínculos familiares e sociais, visando potencializar a autonomia, subjetividade,
cidadania e identidade de cada um deles. Cabe ainda aos psicólogos trabalhar junto aos educadores e outros
profissionais, uma vez que nem sempre as instituições e seus profissionais estão devidamente preparados para lidar
com o público ao qual se dispõe a trabalhar. O presente trabalho teve como objetivo descrever a experiência de estágio
supervisionado realizado em um projeto social de contraturno escolar que atende crianças e adolescentes (6 a 14 anos)
de bairros vulneráveis de uma cidade de médio porte do interior do estado de São Paulo. As atividades dos estagiários
envolveram identificar, descrever e problematizar as necessidades dos educadores e das 120 crianças atendidas no
projeto nos dois turnos; e propor alternativas de intervenção. Para levanter demandas relacionadas às crianças, foram
realizadas observações em situações planejadas e livres, assim como coleta de dados com o questionário de capacidades
e dificuldades (SDQ) e a escala de exposição à violência doméstica (EEVD), a qual auxilia em encaminhamentos e
planejamento de intervenções psicossociais. Verificou-se uma expectativa dos profissionais do projeto de que os
estagiários atendessem demandas específicas (casos-problemas) e uma visão culpabilizante dos pais em relação ao
comportamento das crianças. Tal posicionamento indica a necessidade da presença do psicólogo nesse contexto, tanto
para ampliar os repertórios dos profissionais do projeto para que estes tenham uma postura mais adequada com as
crianças e famílias, estejam mais sensíveis ao contexto familiar e as experiências das crianças, respeitem as expressões
de sexualidade apresentadas, e desenvolvam atividades de prevenção. Além disso, o psicologo pode contribuir para
fortalecer as diretrizes do SUAS. A partir da experiência de estágio, foi possível observar uma grande aderência e
abertura às pautas do estágio por parte das crianças, que passaram a confiar e considerar os estagiários como membros
de sua rede de apoio.

534

1591240 - OFICINAS DE PSICOLOGIA: ACOLHIMENTO, CONVIVÊNCIA E TRANSFORMAÇÕES EM UM GRUPO PARA
IDOSOS.
Nathália dos Santos Vicentini (UFES), Daniella Caldas Garcia (UFES), Jocileia Veronesi Ferreira (UFES),
Ana Maria Justo (UFSC)
O envelhecimento da população no Brasil e no mundo nos últimos anos é evidente e impacta em diferentes aspectos a
vida em sociedade. O desenvolvimento humano envolve questões sociais, biológicas e psicológicas que interferem no
curso da vida, sendo que o aumento da longevidade pode propiciar outras formas conduzir a vida. Dentro desta
perspectiva, destaca-se as contribuições da Psicologia do Desenvolvimento, na compreensão e atuação junto a essa
transição demográfica, promovendo práticas que possam se inserir junto às políticas públicas voltadas aos idosos,
favorecendo o envelhecimento ativo. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo apresentar um relato de
experiência de atuação de um projeto de extensão em um Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) e discutir a
importância da inserção da Psicologia do Desenvolvimento nas políticas de assistência voltadas aos idosos. A experiência
viabilizou-se por meio de uma parceria entre a universidade referida, que apoia o projeto de extensão financeiramente
com uma bolsa advinda da Pró-Reitoria de Extensão, e o CCTI. Foram construídos dois grupos de intervenção entre os
meses de agosto de 2018 e maio de 2019, organizados em encontros semanais. Cada grupo teve uma média de doze
idosos participantes e cada encontro acontecia com duração de duas horas, ao longo de nove semanas. As atividades
propostas envolveram a utilização de dinâmicas, músicas, jogos e textos desenvolvidos pela equipe de extensionistas
exclusivamente para as oficinas, a partir das demandas que eram identificadas a cada semana. Paralelo a esses
encontros, a equipe de extensão se reunia com a mesma periodicidade para planejar as intervenções grupais. Ao longo
das intervenções no CCTI, foi possível realizar avaliações processuais e constatar os impactos do grupo nos participantes,
tanto pelos relatos e discussões por eles suscitadas sobre assuntos que envolvem o processo de envelhecimento em
âmbitos social e individual, como pelas constatações acerca da forma como estes vivenciavam seu próprio processo de
envelhecimento. Temáticas como a autoimagem e a autoestima foram emergentes durante os encontros e, assim como
falas que remetem à melhoria da qualidade de vida a partir do fortalecimento de vínculos decorrentes dos grupos.
Observou-se forte engajamento e assiduidade dos participantes, sendo a proposta bem recebida pelo público. Destacase, assim, a importância de a psicologia adentrar esses espaços, podendo atuar frente aos desafios que o envelhecer
impõe em nossa sociedade.
6121446 - A UNIVERSIDADE ABERTA À PESSOA IDOSA: UMA FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO, INCLUSÃO SOCIAL
E GARANTIA DE DIREITOS.
Nathália dos Santos Vicentini (Universidade Federal do Espírito Santo), Johnatan Antoniolli Pralon (UFES),
Ana Maria Justo (UFSC)
A Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI) configura-se como uma ferramenta de educação permanente pensada
para o público idoso. Ademais pode atuar como um importante mecanismo de desenvolvimento social, sendo um
espaço para exercício da cidadania, promoção de direitos e garantia ao acesso a uma ampla variedade de serviços e
saberes, dentre eles a Psicologia. Por meio de ações planejadas, a população idosa ganha um destaque dentro da
Universidade, instituição comprometida com pesquisa, extensão e ensino. Dessa forma, contribui-se para a apropriação
das histórias de vida dos idosos e desenvolvimento de habilidades úteis ao enfrentamento do envelhecimento, que por
sua vez corroboram para valorização da velhice. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo conhecer e
diagnosticar o que tem sido publicado no âmbito de UnAPI em base de dados nacionais. Pretende, ainda, discutir o
papel desse instrumento de inclusão no desenvolvimento biopsicossocial das pessoas idosas, assim como evidenciar a
relação da Psicologia com este espaço. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica com a seleção de 26 artigos
científicos, sendo que o mais antigo data do ano de 2001, os quais foram classificados em dois grupos. O primeiro,
composto por 11 artigos, compreendeu os que abordavam os idosos como protagonistas e cernes dos estudos.
Enquanto o segundo grupo, constituído por 15 artigos, caracterizava-se por estudos que apenas utilizavam os idosos
como público de pesquisas transversais. Para efeito dos objetivos deste trabalho, consideraram-se relevantes apenas
os artigos classificados no primeiro grupo, por entender como importante para o desenvolvimento da pessoa idosa a
sua compreensão como sujeito de direito e integrante da dinâmica social. Observa-se que grande parte dos estudos e
produções pretendem divulgar experiências possíveis a partir de UnAPI e traçar o perfil dos idosos e profissionais
participantes do projeto. O resultado indica que mesmo estando a UnAPI dentro de universidades é alarmante como a
velhice é ainda uma fase negligenciada em suas potencialidades e como a pessoa idosa, mesmo estando em um espaço
voltado para si, por vezes tem o protagonismo negado o que mina a valorização social dessa etapa da vida. Destaca-se
a carência de publicações da Psicologia nesse campo e necessidade da urgente entrada da Psicologia do
Desenvolvimento nesse espaço para ampliação dos estudos acerca da velhice, a ser entendida como uma fase que pode
ser vivida da melhor maneira possível com os recursos que se detém, e das propostas de atividades nos programas
voltados à população idosa.
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1388797- CARACTERÍSITCAS DOS COMPORTAMENTOS DAS MÃES AO CONTAREM HISTÓRIA DE LIVRO INFANTIL AO
SEU FILHO COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA.
Larissa Aguiar (UNIVALI), Nilton César Carlini Junior (UNIVALI), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
Este trabalho teve por objetivo analisar os comportamentos das mães ao contar história de livro infantil ao seu filho
com deficiência auditiva. O delineamento metodológico utilizado nessa investigação foi o de estudo de caso.
Participaram cinco díades mãe-criança com deficiência auditiva atendidas por um Serviço de Atenção à Pessoa Surda,
anexo à uma universidade comunitária no sul do Brasil. As crianças tinham idade entre quatro e 10 anos, todas usavam
Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) em ambas as orelhas e eram oralizadas. As mães tinham idade entre
30 e 47 anos, três delas possuíam ensino médio completo, duas mães costumavam contar histórias com livros infantis
uma vez por semana e duas costumavam contar histórias uma vez ao mês. Para a coleta de dados foram apresentados
três livros para a primeira mãe que aceitou participar da pesquisa e o escolhido por ela foi o único livro apresentado às
participantes seguintes. A história escolhida foi “A lebre e a tartaruga”, na qual cada mãe recebeu o livro com 48 horas
de antecedência à gravação da interação da díade. Para a coleta de dados utilizou-se uma ficha de dados
sociodemográficos da família; um protocolo de análise dos comportamentos da mãe em direção à criança, dividido em
quatro categorias: identificação do falante em que constaram idade, escolaridade, profissão e hábito de contar histórias;
direção do olhar, definidas em olhar o livro, olhar e apontar o livro, olhar o outro e olhar a filmadora; mudança de
entonação de voz; e mudança de expressão facial ou gesto, conforme a mãe utilizou desses recursos para a contação
de história; e a gravação da interação da díade, determinada pelo tempo da contação da história. Dois observadores
analisaram os dados separadamente, e após sua conclusão, calcularam o nível de concordância dos registros, assim,
obteve-se o índice de fidedignidade de 81% para as mães. Para o registro das frequências dos comportamentos,
utilizaram-se intervalos de um minuto, considerando apenas os que atingiram de três a cinco segundos de duração. Os
principais comportamentos das mães foram a mudança de entonação de voz, em que utilizaram desse recurso em
pontos semelhantes da história, como para explicar características das personagens; e olhar o livro. Dessa forma, os
resultados se assemelham à literatura na área e corroboram com a importância de utilizar a contação de história como
um recurso que pode auxiliar no desenvolvimento das crianças com deficiência auditiva.
3254330 - CARACTERÍSTICAS DOS COMPORTAMENTOS DAS CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA AO OUVIREM
HISTÓRIA DE LIVRO INFANTIL CONTADA POR SUA MÃE.
Larissa Aguiar (UNIVALI), Nilton César Carlini Junior (UNIVALI), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
Este trabalho teve por objetivo analisar os comportamentos das crianças com deficiência auditiva ao ouvirem história
de livro infantil contada por suas mães. O delineamento metodológico utilizado nessa investigação foi o de estudo de
caso. Participaram cinco díades mãe-criança com deficiência auditiva atendidas por um Serviço de Atenção à Pessoa
Surda, anexo à uma universidade comunitária no sul do Brasil. As crianças tinham idade entre quatro e 10 anos, todas
usavam Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI) em ambas as orelhas e eram oralizadas. As mães tinham
idade entre 30 e 47 anos, três delas possuíam ensino médio completo, duas mães costumavam contar histórias com
livros infantis uma vez por semana e duas costumavam contar histórias uma vez ao mês. Para coleta de dados foram
apresentados três livros para a primeira mãe que aceitou participar da pesquisa e o escolhido por ela foi o único livro
apresentado às participantes seguintes. Sendo assim, a história escolhida foi “A lebre e a tartaruga”, na qual cada mãe
recebeu o livro com 48 horas de antecedência à gravação da interação da díade. Para a coleta de dados utilizou-se uma
ficha de dados sociodemográficos da família; um protocolo de análise dos comportamentos da criança em direção à
mãe, dividido em quatro categorias: identificação do falante em que constaram idade, escolaridade, grau e tipo da
deficiência auditiva; direção do olhar, definidas em olhar o livro, olhar e apontar o livro, olhar o outro e olhar a filmadora;
e a gravação da interação da díade, determinada pelo tempo da contação da história. Dois observadores realizaram a
análise dos dados separadamente, e após sua conclusão, calcularam o nível de concordância dos registros, assim,
obteve-se o índice de fidedignidade de 92% para as crianças. Para o registro das frequências dos comportamentos,
utilizaram-se intervalos de um minuto, considerando apenas os que atingiram de três a cinco segundos de duração. O
principal comportamento das crianças foi olhar o livro, resultado também encontrado na literatura. Dessa forma, os
resultados se assemelham à literatura na área e corroboram com a importância de utilizar a contação de história como
um recurso que pode auxiliar no desenvolvimento das crianças com deficiência auditiva.
5912350 - A FUNÇÃO DOS RECURSOS EXPRESSIVOS NO PROCESSO DE INSERÇÃO DE DEFICIENTES VISUAIS EM MUSEU
INCLUSIVO.
Marta Maria Miranda Bárbaro (IMB), Thiago Lemos de Toledo (IGT)
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O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que a Arteterapia de Abordagem Junguiana por meio dos recursos
expressivos, podem auxiliar no processo de inserção de Deficientes Visuais em Museus Inclusivos, bem como facilitar a
expressão e a compreensão destes em relação a arte e às obras de arte. O estudo constituiu-se em uma revisão
bibliográfica: dos conceitos Junguianos a respeito do processo de criação e a arte, da inclusão de Deficientes Visuais em
Museus, do desenvolvimento e a importância do toque para o Deficiente Visual, da Arteterapia e dos Recursos
Expressivos. A linha de problematização fundamentou-se em como e com quais ações práticas um museu pode
proporcionar uma mediação inclusiva e responsável, diminuindo as barreiras da acessibilidade para o público Deficiente
Visual, se utilizando da Arteterapia por meio dos recursos expressivos. As hipóteses levantadas partiram do princípio de
que o Deficiente Visual se utiliza dos multi sentidos para conhecer o mundo ao seu redor, sendo o toque essencial para
a inclusão em museus, e dessa maneira podem: desenvolver novos conceitos, ressignificar os já adquiridos, viabilizar
novas potencialidades individuais e ou grupais; facilitar a apropriação sócio-histórica e cultural da arte; ampliar a
consciência e possibilitar o contato com o inconsciente pessoal e ou coletivo. Foi possível identificar que o Museu pode
ser um espaço facilitador na compreensão de como os recursos expressivos podem colaborar e ratificar a legitimidade
das hipóteses levantadas acima e que o recurso expressivo por meio da apreciação artística e da experiência com o
toque, inclui e possibilita a função transcendente e o processo de individuação do Deficiente Visual.
4293851 - A LINGUAGEM E A LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Carolina Fuentes Moreira (Colégio Rio Branco), Juliana de Oliveira Gois (Colegio Rio Branco),
Carla Marquart (PUC), Luciana Rodrigues (particular), Amarilis Reto Ferreira (Colégio Rio Branco),
Eduardo Romano Ottolia (SEDES), Tatiana Adelina Martinez Pimentel Machado (MACHENZIE)
Livros são portas para o conhecimento e comunicação. A literatura infantil abre caminho para o desenvolvimento da
imaginação, criatividade, empatia, respeito, raciocínio, cognição, entre tantos outros benefícios. A inserção da criança
no universo da literatura infantil não tem idade específica, sendo importante desenvolver seu gosto pela leitura antes
mesmo de sua alfabetização. Sabemos que o professor representa um papel essencial na aquisição da linguagem, leitura
e escrita e que é função da escola adaptar-se de acordo com novas demandas, quanto ao processo de inclusão escolar.
Deve-se conciliar o ensino com o trabalho de inclusão, mediante as necessidades significativas do ensino-aprendizagem.
O objetivo deste trabalho teve como foco a formação de educadores acerca de processos de leitura e formação da
criança/contação de histórias em salas regulares e de inclusão para crianças surdas, assim como a interface dos contos
infantis e psicanálise e, o uso da caixa de areia no contexto escolar (Sandplay). O evento de formação para educadores
foi realizado na cidade de Cotia, no Colégio Rio Branco, sendo aberto a seus colaboradores e escolas parceiras. Realizado
durante o período matutino, em ambientes diversos preparados para uma contação de histórias acolhedora, o evento
contou com palestras sobre: experiência e estratégias no envolvimento de crianças no processo de contação de histórias
e inserção no universo da literatura infantil, através da obra “A carta do Gildo”, de Silvana Rando; o mediador e a
mediação de literatura para crianças surdas, com a vivência através da contação de histórias e do brincar, como a obra
“A descoberta”, de Jonas Ribeiro, contada simultaneamente na Língua Portuguesa e Linguagem Brasileira de Sinais e
atividades de roda; uso da técnica Sandplay no contexto escolar e por fim, interface dos contos e a Psicanálise. Desta
forma, o evento trouxe a reflexão do grupo acerca de quanto a literatura infantil pode contribuir para o processo de
aprendizagem do indivíduo e, principalmente, na inclusão do educando com alguma necessidade específica. Educar
para incluir respeita de forma prazerosa as diferenças entre todos, desde que possam usufruir destes novos
conhecimentos oferecidos de maneira lúdica, ampliando o conhecimento tanto da criança ouvinte, surda ou com
alguma necessidade educativa especial. Através desta troca de experiências tão diversas, foi possível reunir práticas e
teorias, refletir e se inspirar para aprimorarmos ainda mais a prática no contexto escolar.
4484177 - INTERAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS COM TEA EM RELAÇÃO AOS SEUS PARES ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO
MUSICAL.
Daniela Diniz (UNIVALI), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
O presente estudo teve como objetivo analisar os comportamentos de interação social de crianças com TEA em relação
aos seus pares com base na educação musical, focando na qualidade e na frequência da apresentação de tais
comportamentos. Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de forma descritiva, exploratória,
observacional, com uma abordagem quantitativa. Neste estudo, participaram cinco crianças que possuem diagnóstico
clínico de Transtorno do Espectro Autista, nível 1, sem comprometimento intelectual concomitante, com idades entre
nove e dez anos, cadastradas em uma instituição especializada no atendimento de pessoas com TEA na região sul do
Brasil. Os instrumentos utilizados foram uma Ficha de dados sociodemográficos e de desenvolvimento, para traçar os
perfis dos participantes; e o Protocolo de observação de comportamentos de crianças com TEA com seus pares (POCCTEA/Pares), para análise dos comportamentos de interação social, durante cinco encontros musicais (150 minutos). Os
resultados demonstram que música pode agir como ferramenta que propicia o desenvolvimento de habilidades na
interação social e auto expressão espontânea de crianças com TEA, visto a prevalência e o aumento de iniciativas e
respostas funcionais espontâneas, sem estereotipias, e uma diminuição de comportamentos não funcionais no decorrer
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dos encontros. A pesquisa revelou, portanto, a partir da estimulação musical, a capacidade de desenvolver trocas entre
pares, desde linguagem verbal e expressão corporal, troca e compartilhamento de objetos, e assim promover um espaço
favorável a interação com seus pares.
4512618 - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: PERCEPÇÃO DE DOCENTES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS.
Luana Zink (FURB), Lauren Beltrão Gomes (FURB)
A pesquisa objetivou investigar a percepção de professores de educandos com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
acerca da inclusão escolar e de sua atuação docente, bem como identificar práticas pedagógicas inclusivas. Participaram
da amostra seis docentes, todas do sexo feminino, com idades entre 40 e 47 anos, que acompanham sete educandos
com diagnóstico de TEA em duas variações do espectro do autismo (leve e moderado), com idades entre cinco e dez
anos, todos do sexo masculino, matriculados em classes regulares de um município do interior de Santa Catarina. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Regional de BlumenauFURB, sob o parecer número: 2.840.788. Os dados coletados através de uma entrevista semiestruturada foram
analisados por meio da Análise de Conteúdo, modalidade categorial de Bardin. Os resultados revelaram que, destas seis
docentes somente uma docente possui alguma especialização na área da inclusão escolar indicando que a formação
inicial ou investimento das docentes após a formação foi ou é insuficiente para lidar com casos de inclusão em geral, e
especificamente no que tange ao autismo. Também mostram que as docentes se sentem despreparadas e apontam
lacunas na formação inicial e continuada, além de falta de apoio e investimento do poder público municipal para
melhorar o aprendizado e inclusão dos alunados. Nesse sentido, as formações inicial e continuada do educador são
indicadas como possíveis caminhos para a melhoria da qualidade do ofício pedagógico nas instituições de ensino e para
o sucesso das práticas inclusivas escolares, não somente pela importância de seu labor, mas também em razão da
função social de seu papel. À guisa de conclusão, entende-se que o sucesso do processo de inclusão de alunos com TEA
depende de múltiplos fatores para que não se torne uma prática excludente e para tanto, evidencia-se a relevância do
investimento em programas continuados de formação e capacitação de docentes para a efetivação de políticas públicas
que assegurem a inclusão de educandos com TEA nos sistemas regulares de ensino. Deste modo, os achados contribuem
para fomentar discussões no sentido de provocar melhorias no processo de inclusão nas escolas regulares, dando voz
às docentes e levantando questionamentos sobre políticas públicas.
1147323 - ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO EM UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COM PESSOAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
Raphaela Santos Neves (IPTC), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
O presente estudo tem como objetivo socializar as atividades desenvolvidas na disciplina de estágio obrigatório em
Psicologia, com ênfase em Saúde e Integralidade. As intervenções sob está ótica dizem respeito a um conjunto de
práticas que representam um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), além disso, é uma das “bandeiras de
luta” do Movimento Sanitário. O local de desenvolvimento das atividades de estágio foi uma instituição de educação
especializada no atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ao planejar as intervenções se fez
necessário estudar o histórico do autismo, as políticas públicas, a compreensão de deficiência, a perspectiva da inclusão,
a garantia de direitos, tal como, as demandas campo de estágio. Nessa lógica, o plano de ação desenvolvido teve como
objetivo geral, desenvolver um programa de inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho. Os objetivos
específicos foram elencados de acordo com os quatro módulos do programa, o primeiro refere-se aos atendimentos na
modalidade de grupos com os usuários da oficina e com atividades para seus familiares; o segundo diz respeito aos
atendimentos individuais voltados para os dois usuários que na ocasião estarão participando do projeto-piloto, o
terceiro se refere a articulação com as empresas e a preparação para a inclusão dos usuários, por fim, o
acompanhamento direto do usuário no ambiente laboral. Os participantes das atividades foram oito pessoas, que
tinham idade entre 15 e 27 anos, sendo duas mulheres e seis homens, que frequentavam uma das oficinas da instituição,
denominada “Promoção de Competências” na qual, aconteceram as intervenções. Tal como, cinco gestores de
empresas da região do Vale do Itajaí (SC). Os resultados das intervenções não possibilitaram a inclusão de nenhum dos
usuários no mercado de trabalho, porém, expressaram parte de uma emergência social, isto é, os pressupostos da
inclusão ainda encontram-se em um nível abstrato, desse modo, apesar das mudanças na compreensão da deficiência,
as organizações atuam em uma perspectiva de obrigatoriedade da inserção no ambiente laboral, sendo assim, ressaltase a necessidade das instituições de educação especial, reforçarem a divulgação dos seus trabalhos, tal como,
promoverem discussões sobre deficiência na perspectiva da inclusão, com propósito de desconstruir essa visão da
deficiência como limitação/falta. As atividades desenvolvidas contribuíram para a formação profissional dentro dos
aspectos éticos; a oportunidade de conhecimento e prática destinada a população com TEA.
4942140 - ASPECTOS RELEVANTES PARA ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA: UM
RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE UM CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO.
Helena Rodrigues da Silva (UFSC), Fernanda Borges de Barcelos de Lima (UFSC)
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O presente trabalho trata-se de um relato de experiência a partir da atuação como bolsistas de extensão em um curso
de atualização sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), oferecido para professoras e professores da Educação
Básica da rede pública de ensino do município de Florianópolis. O autismo, configurado numa tríade com impedimentos
nas áreas de interação social, comunicação verbal e não verbal e interesses restritos, tem como definição um transtorno
do desenvolvimento que configura-se, atualmente, num espectro de classificação de acordo com seu nível de
comprometimento. O curso objetivou abordar brevemente sobre o histórico do autismo, aspectos desenvolvimentais,
funcionais e comportamentais do transtorno, e principalmente destacar os aspectos mais relevantes para a atuação dos
profissionais na Educação Básica numa perspectiva inclusiva. O curso teve duração total de 30 horas, sendo 22 horas
presenciais (divididas em seis encontros) e oito horas na modalidade à distância, através da plataforma Moodle da UFSC
(UFSC). Ocorreram duas edições do curso, contando com a participação de 56 profissionais da UFSC e da rede municipal
de ensino. No primeiro e último encontros de cada edição do curso foram entregues questionários para avaliação do
conhecimento dos participantes com relação ao TEA, bem como para medir o grau de efetividade do curso. Os
resultados parciais indicam que os professores sentem falta de conhecimento sobre o transtorno, com necessidade de
melhor formação na área, assim como maior apoio multiprofissional. O relato de experiência em questão visa a
divulgação das características do TEA, suas manifestações, o processo de inclusão, e ressaltar a necessidade de cursos
como esse, tendo em mente que boa parte dos profissionais da área da educação não recebem, hoje, uma formação
adequada quando se trata de inclusão.
2988321 - ANÁLISE SOBRE A INCLUSÃO EDUCACIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA AVALIAÇÃO
PSICOPEDAGÓGICA DE UM ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Nilton César Carlini Junior (UNIVALI), Larissa Aguiar (UNIVALI), Ani Carolini Pinto (UNIVALI),
Gislaine Cristina Müller (UNIVALI), João Rodrigo Maciel Portes (UNIVALI)
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por prejuízos em comunicações sociais e padrões
comportamentais restritos e repetitivos, e deve-se classificá-lo em leve, moderado ou grave dependendo da quantidade
de apoio que o indivíduo necessita para realizar suas atividades diárias. A avaliação psicopedagógica permite identificar
as necessidades educativas de determinados estudantes, na qual se fundamentam decisões voltadas à prevenção e
solução das possíveis dificuldades dos alunos de forma a promover o seu desenvolvimento. O objetivo deste estudo foi
investigar quais estratégias psicopedagógicas eram utilizadas por uma escola estadual de Santa Catarina para a inclusão
de um aluno com TEA de grau leve. Para a coleta de dados elaborou-se um roteiro de observação para analisar a
interação do aluno com os pares e com a professora; um roteiro de observação dos recursos de acessibilidade
disponíveis na escola e um roteiro de entrevista semiestruturado respondido por duas professoras. O aluno observado
tinha 13 anos, estava matriculado no 7º ano do Ensino Fundamental e possuía diagnóstico de TEA de grau leve. A
interação da criança com os pares e dos pares com a criança obtiveram as maiores frequências de comportamentos, o
que pode ser indício da inclusão do aluno. Através da entrevista com as professoras, percebeu-se uma visão positiva do
processo de inclusão escolar com o contraponto da necessidade de uma formação continuada que capacite os
professores para entenderem e trabalharem com alunos com TEA. A segunda professora do aluno, buscou
conhecimento através de cursos de capacitação e estratégias que contribuíssem para a relação dele com seus pares.
Observou-se que a escola buscou adaptar seu espaço físico para receber alunos com deficiência, embora ainda não
possuísse todos os aspectos necessários. A mudança atitudinal da gestão escolar caracterizou-se como fundamental
para proporcionar espaços mais acessíveis a estes alunos, porém ainda haviam barreiras físicas e atitudinais a serem
superadas. Espera-se que os resultados do presente estudo auxiliem na fomentação de práticas que visem a plena
inclusão escolar do aluno com TEA.
7178964 - AUTODETERMINAÇÃO, AUTONOMIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA COM GRUPOS
DE JOVENS E ADULTOS COM SÍNDROME DE DOWN.
Gislaine Cristina Müller (UNIVALI), Josiane da Silva Delvan (UNIVALI),
Cristian Andre Fernandes da Cruz (UNIVALI)
Compreende-se que os sujeitos com Síndrome de Down, que é considerada uma deficiência intelectual, possuem
limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo. A Síndrome de Down é
entendida como uma alteração genética, ligada ao excesso de material cromossômico, cujas manifestações são
marcadas por características fenotípicas, hipotonia muscular e comprometimento neurológico. As adversidades
perpassam a aceitação familiar, a inclusão no ensino regular e principalmente a possibilidade de viver uma vida adulta
autônoma, com emprego e relacionamentos afetivos. O presente estudo teve como objetivo realizar grupos
socioeducativos multiprofissionais com jovens com Síndrome de Down sobre desenvolvimento pessoal e
autodeterminação. Este trabalho é um relato de experiência de estágio específico de graduação em Psicologia realizado
em uma associação que atende multidisciplinarmente usuários com Síndrome de Down e suas famílias, em dois
municípios de Santa Catarina. Foram realizados grupos socioeducativos com, em média, dez jovens e adultos com
diagnóstico de Síndrome de Down, semanalmente, em ambos municípios de abrangência da Associação. As temáticas
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abordadas foram identificadas mediante levantamento prévio com os participantes. Observou-se, através do
autorrelato dos participantes do grupo e do feedback de seus familiares, que as atividades contribuíram para o
aprimoramento da autonomia dos jovens e adultos, uma vez que envolveram discussões voltadas ao
autoconhecimento, inclusão social e bem-estar emocional e físico. As intervenções ainda inseriram os participantes em
espaços públicos de lazer e cuidado e, como resultado, desenvolveram habilidades sociais e de rotina. A preparação
para o mercado de trabalho também foi um tema recorrente nos grupos, mas sabe-se que a inclusão no trabalho
depende de outros fatores tais como a implementação das políticas públicas. É relevante indicar que a atuação do
psicólogo em instituições que buscam a inclusão de jovens e adultos com deficiência intelectual deve focar-se na
elaboração de meios que permitam que esta população atue de forma autônoma, buscando ser o protagonista de sua
vida adulta. A realização deste trabalho indica a necessidade de se construir conhecimentos sobre a vida adulta de
pessoas com deficiência intelectual, para que os mesmos possam fundamentar novas pesquisas e intervenções em
Psicologia e outras áreas da saúde. Por sua vez, o psicólogo deve atuar na luta e defesa dos direitos da pessoa com
Síndrome de Down, em articulação com as políticas públicas e a partir de uma lógica interprofissional para superar os
desafios que bloqueiam o caminho para a plena inclusão social.

BLOCO DE PÔSTERES 35
2747790 - TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE DURANTE O ENSINO SUPERIOR.
Atalia C. A. de Biagi (URI), Angélica Paula Neumann (URI)
A maternidade representa uma nova fase da vida, na qual surgem novas funções que exigem uma reorganização no diaa-dia da mulher. Quando precisam conciliar as tarefas da maternidade com demandas de uma formação universitária,
os desafios tendem a ser ainda maiores. Por si só, o ambiente universitário demanda uma rotina intensa de tarefas
cotidianas relacionadas aos estudos, avaliações e prazos a serem cumpridos. Somar e adaptar essa rotina às novas
demandas que a gestação e a maternidade exigem é o desafio que foi investigado neste estudo. Esta pesquisa teve
como objetivo explorar e descrever como as mulheres vivenciam a experiência de se tornarem mães durante a formação
acadêmica. A pesquisa seguiu delineamento qualitativo, exploratório e descritivo, de corte transversal. Os dados foram
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas. Participaram do estudo seis mulheres selecionadas por
conveniência, com idades entre 23 e 28 anos, que ingressaram no ensino superior e vivenciaram a gestação e a
maternidade durante a formação acadêmica. As entrevistas foram transcritas, compondo, assim, o corpus de análise, a
qual foi realizada utilizando-se o método de Análise Temática. No que diz respeito aos resultados, foi possível identificar
cinco temas principais: “Significado da formação acadêmica na vida da mãe e estudante”, “História da gestação”, “Rede
de apoio”, subdivido em Rede de apoio familiar, Relações sociais e Apoio institucional, “Conciliação entre maternidade
e estudos” e, por fim, “Alterações na perspectiva de vida após a gestação”. Os resultados apontam para o entendimento
de que cada gestação é vivenciada de forma singular, havendo especificidades em gestar nesse momento do ciclo vital
que exigem um olhar também singular por parte dos profissionais que trabalham com essas mulheres. Evidenciou-se
que a rede de apoio tem papel fundamental tanto no sucesso, quanto no fracasso da conciliação entre maternidade e
estudos, e exige uma estrutura multifatorial que una rede de apoio familiar, social e políticas institucionais. No último
aspecto citado, evidencia-se a necessidade de existirem diretrizes claras que orientem os professores no manejo da
licença-maternidade destas alunas, fazendo-se fundamental a implementação de políticas que levem em consideração
tanto a manutenção da qualidade da formação acadêmica oferecida pela instituição, quanto o bem-estar e a qualidade
de vida das mães estudantes.
4499760 - ENVELHECIMENTO E VIVÊNCIA GRUPAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UNIVERSIDADE ABERTA À PESSOA
IDOSA.
Gabriela Bastianello (UFES), Johnatan Antoniolli Pralon (UFES), Lorena Miranda Petersen Porto (UFES),
Ana Maria Justo (UFSC)
Entende-se envelhecimento como um processo relativo ao desenvolvimento humano, cujos efeitos são percebidos mais
intensamente na velhice. Em decorrência da supervalorização da juventude e sua implicação direta nos padrões sociais
de beleza, é atribuído um sentido negativo à velhice, o qual merece um olhar atento da psicologia. Evidencia-se a
importância de debates acerca das condições de vida objetivas e subjetivas dos idosos. Portanto, este trabalho trata-se
de um relato de atividade de extensão ocorrida junto a uma Universidade Aberta à Pessoa Idosa (UnAPI) na região
sudeste, cujo principal objetivo é destacar a pertinência deste campo de atuação frente à população idosa e as possíveis
contribuições da Psicologia nesse contexto. Foram propostas oficinas em dez encontros, com duração de duas horas,
que ocorreram semanalmente e neste trabalho foram sistematizadas em quatro eixos: apresentação; linha do tempo;
corpo e sexualidade; encerramento. O grupo era constituído por aproximadamente doze idosos, em sua maioria
mulheres. Foi coordenado por uma equipe de quatro extensionistas e a professora responsável pelo projeto. As oficinas
propunham atividades que objetivavam trabalhar temáticas pertinentes ao envelhecimento, perpassadas por processos
indenitários, coesão grupal, aproximação e apropriação de suas histórias de vida, por meio de recursos diversos: música,
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jogo, fotografias, dinâmicas de grupo e debates. Os resultados da intervenção eram avaliados a cada semana e
mostravam-se a partir das produções realizadas pelos idosos, do feedback por eles trazido informalmente, bem como
pelo movimento de autonomia desenvolvido próprio grupo. Considera-se que as atividades realizadas corroboraram
com a inclusão social da velhice na universidade em um sentido mais amplo. Junto ao grupo de idosos participantes,
promoveu-se espaços para o autoconhecimento, desenvolvimento de autonomia e reafirmação dos aspectos
indenitários, com elaboração de estratégias psicossociais para ressignificação e enfrentamento do envelhecimento.
Destaca-se e a necessidade de maior aprofundamento nos estudos e novas propostas de intervenção da psicologia
atentas à promoção da qualidade de vida do idoso e à garantia dos seus direitos, nos mais diversos espaços. Considerase que o convívio intergeracional pode ser uma importante ferramenta para trocas de experiências, exercício da
participação social e redução da discriminação etária frente à população idosa.
9699376 - VIOLÊNCIA CONJUGAL: UM ESTUDO SOBRE O CICLO DE ABUSO E OS SOFRIMENTOS ADVINDOS DESSAS
RELAÇÕES.
Jackeline Leandro da Silva Silveira (UniRV), Sueli Pereira Caixeta (UniRV)
O presente trabalho tem o intuito de abranger questões relacionadas a violência conjugal. A temática abordada tem
sido amplamente divulgada considerando que diariamente muitas mulheres são violentadas dentro dos seus lares. Este
tema tem sido discutidos em setores específicos de proteção à mulher, como delegacias, vara de família, ONGs, projetos
sócias entre outros. Assunto também de interesse de pesquisadores e estudantes por apresentar extrema relevância
social. O projeto buscou contribuir com as pesquisas já existente sobre a temática fornecendo material que aborda
também os elementos da experiência subjetiva dos indivíduos. Foi considerado como problema a seguinte questão:
Quais os sofrimentos advindos do ciclo de violência nas relações conjugais abusivas? Foram consideradas ideias
diretrizes as seguintes hipóteses: As mulheres acreditam que seus parceiros podem mudar, mesmo diante de situações
frequente de violência; as mulheres percebem-se em condição de relações abusivas; as mulheres carregam sentimento
de culpa e temem nunca serem amadas novamente. O objetivo geral foi compreender o ciclo de abuso e os sofrimentos
advindos de relações tóxicas e os objetivos secundários foram: descrever o nível de conhecimento da mulher vítima de
violência conjugal sobre o ciclo de abuso; identificar os prejuízos subjetivos da relação abusiva; identificar os
sofrimentos mais recorrentes quando exposta a essa vivência; verificar sua aceitação ou resignação diante das situações
de violência. O delineamento de pesquisa foi de natureza qualitativa, do tipo exploratória, possibilitando assim uma
melhor abrangência do fenômeno. Participaram da pesquisa 3 mulheres que estavam sendo atendidas pela delegacia
da mulher em uma cidade do sudoeste goiano. Foi realizada uma entrevista semiestruturada com cada participante,
com duração de 50 minutos, com a finalidade de compreender o ciclo de abuso e os sofrimentos advindos de relações
toxicas. A análise e discussão dos resultados se deu pelo núcleo de significação onde verificou-se que há um ciclo de
violência que se repete; não há distinções entre faixas etárias, raça, situação economia, ou seja, qualquer mulher pode
se deparar vivendo em uma relação abusiva, experiências essas que podem desenvolver na mulher sentimentos
subjacentes de inferioridade que afetam diretamente a autoestima.
1695886 - PERCEPÇÃO DE USO DE INTERNET POR UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE.
Verônica Vidotto Caricati (PUC-CAMPINAS), Gabriella Di Girolamo Martins (PUC-CAMPINAS),
Isabeli Kaori Kirihara (PUC CAMPINAS), Beatriz Cortese Barbugli (PUC-CAMPINAS),
Adriana Scatena (UNIFESP), Denise de Micheli (UNIFESP),
André Luiz Monezi Andrade (PUC-CAMPINAS)
A internet é uma rede de comunicação passando a fazer parte do cotidiano da humanidade, sendo que atualmente, no
mundo, existem 4 bilhões de indivíduos com acesso à internet por meio de dispositivos móveis e/ou fixos. Esse uso tem
sido alvo de diversos estudos científicos que identificaram uma associação entre o tempo de uso de internet com
sintomas psiquiátricos, e uma piora na qualidade de vida. Especialmente entre jovens, este padrão de uso tende a ter
consequências mais graves, associado ao maior contato com as mídias digitais, propensos ao uso abusivo, e ao período
maturacional de desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a percepção de uso de internet em estudantes
universitários (N = 601) e as principais características sociodemográficas destes estudantes com base no nível de
percepção deste uso. Os participantes preencheram um questionário sociodemográfico composto por 21 questões que
avaliavam comportamentos relacionados ao uso da internet (envio de mensagens, dirigir com celular, percepção de
horas diárias na internet, entre outras). Assim, foram questionados sobre o uso diário de internet, sendo as opções
“pouco”, “moderado” ou “muito”. Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva e inferencial com um nível
de significância de 5%. Essas informações indicaram que 38,2% da amostra usa muito a internet diariamente,
principalmente em relação àqueles que acessam a internet principalmente do celular (43%) em comparação com
aqueles que acessam preferencialmente pelo computador (22%). Quase 70% daqueles que acreditam que usam muito
a internet relataram que sempre usam o celular quando estão dirigindo, sendo que entre aqueles que usam pouco a
internet, esta frequência foi de 3,9% (p < 0,01). Para todas as outras variáveis estudadas, houveram uma forte correlação
positiva entre a percepção do uso de internet com o envio e recebimento de mensagens por celular (p< 0,000) e a
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quantidade de vezes que checa o aparelho diariamente. Por fim, a média de uso de internet diário foi de 6,94 (DP = 4,2)
entre aqueles com percepção alta em comparação com aqueles que usavam pouco a rede 2,12 (DP = 1,7). Uma
quantidade significativa da amostra apresentou uma percepção de demasiado uso da internet, o que se apresenta como
fator de risco para a dependência e afetando, a saúde do indivíduo. Sendo assim, esses dados são significativos para
que se possa investigar também a prevalência de dependência de internet e os impactos na qualidade de vida dos
sujeitos.
5269598 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ACERCA DOS IMPACTOS DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL.
Mayara Ferreira Arnaldo (FSV)
Atualmente é ilusório recomendar que bebês e crianças permaneçam longe dos equipamentos eletrônicos. Diariamente
a inserção é dada em períodos mais embrionários no desenvolvimento, sendo mais plausível orientações sobre os
possíveis impactos de seu uso indiscriminado, sendo utilizado como única ou principal forma de entretenimento. Dentro
de um olhar psicanalítico, o brincar possui papel primordial na constituição do sujeito, constituindo a base para que a
criança adquira recursos egóicos para lidar com conflitos e na relação com o outro. O brincar é uma experiência natural
e inata para a criança, pois ela deposita sobre o brincar, o dizer aquilo que ainda não se pode verbalizar, é o alicerce
para a constituição criativa. O objetivo desse trabalho é elucidar uma discussão acerca dos impactos que o uso das novas
tecnologias pode ter no desenvolvimento psíquico, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada através da
abordagem psicanalítica. Método: Foi realizada revisão de artigos e periódicos publicados entre os anos de 2000 e 2019
com temática relacionada aos impactos das novas tecnologias no desenvolvimento infantil. Foram utilizadas na pesquisa
as palavras-chaves: “Novas tecnologias”, “Desenvolvimento Infantil” e “Psicanálise Infantil” nas bases de dados Scielo e
Google Acadêmico. A bibliografia obtida nos artigos e periódicos foi refletida à luz das obras dos autores: Donald Woods
Winnicott, Françoise Dolto, Sigmund Freud. Analisou-se 11 artigos e periódicos com a temática proposta. Através das
pesquisas compreendeu-se que, a utilização precoce de equipamentos eletrônicos substitui o brincar espontâneo.
Quanto mais um brinquedo possui funções eletrônicas pré-estabelecidas, menos a criança é capaz de projetar sobre
ele, o que faz com que a relação passe a ter caracterização condicional, e em contrapartida, desfavorece uma troca
funcional. Os eletrônicos constantemente atendem as vontades da criança, é uma fonte de prazer imediato, resultando
em crianças reféns de seu próprio narcisismo, que somente é desestimulado através das frustrações vivenciadas no
coletivo. Nesse sentido, o brincar, pela perspectiva psicanalítica, está permeado por todos os conflitos que a criança
necessita elaborar, o que torna emergente a reflexão sobre a utilização desenfreada dos recursos eletrônicos,
principalmente mediante os impactos do mundo moderno no universo infantil.
8385297 - TIC'S, FAMÍLIA E ESCOLA: UM PROJETO DE PESQUISA.
Isabella Lise Perin (URI), Angélica Paula Neumann (URI), Jacqueline Raquel Bianchi Enricone (URI),
Luiz Henrique de Souza (URI), Gabriela Beatris Garzella (URI)
As tecnologias de informação e comunicação (TICs) se tornaram muito populares nos últimos anos, tanto entre adultos
quanto entre crianças. Porém, ao revisar a literatura nacional, encontram-se poucas investigações que adentram nessa
temática. Frente a isso, o objetivo dessa pesquisa é identificar como as TICs são utilizadas por pais e filhos no dia-a-dia
e compreender como elas influenciam nas relações familiares e no desempenho escolar. Este estudo está em
andamento, e a coleta de dados será realizada nos meses de abril e maio de 2019 em duas escolas, uma particular e
outra pública, na cidade de Erechim-RS. Trata-se de uma pesquisa transversal e quantitativa, com finalidade descritiva.
Os participantes desse estudo serão crianças de 10 a 12 anos de idade e seus pais ou responsáveis, com participação
estimada de 150 alunos matriculados no 5º e 6º anos do Ensino Fundamental. A coleta será feita por meio de um
questionário para os pais e outro para os filhos. O questionário para os pais conterá dados sociodemográficos,
familiares, perguntas sobre o uso de TICs por eles e pelos filhos, além de investigar estratégias de supervisão para as
TICs que são utilizadas pelas crianças. O questionário dos filhos irá investigar o uso das TICs e a perspectiva dos filhos
sobre a supervisão e regras em respeito ao uso, bem como a estratégia adotada pelo responsável para fazê-la. Ambos
os questionários foram desenvolvidos pelos pesquisadores, com base na literatura. Para os filhos, ainda, será aplicada
a Escala de Responsividade e Exigência Parental (TEIXEIRA; BARDAGI; GOMES, 2004), uma escala Likert de cinco pontos,
variando de 1 (quase nunca) a 5 (sempre), para avaliar a responsividade e a exigência, tanto para as mães, quanto para
os pais. Para analisar os dados coletados, serão realizadas análises estatísticas descritivas a fim de descrever o uso das
tecnologias pelas crianças e por seus pais, assim como análises inferenciais dos dados para compreender as relações
entre o uso das tecnologias, a responsividade e exigência parental e o desempenho escolar. Após a análise dos dados,
espera-se compreender com mais clareza como as crianças e seus pais têm utilizado TICs em seu dia a dia, bem como
se esse uso se relaciona com as interações familiares e com o desempenho escolar das crianças. Entende-se que estes
resultados poderão favorecer o desenvolvimento de intervenções focadas no tema.

542

8494940 - DISCURSO DE ÓDIO E A PARTICIPAÇÃO FEMININA NOS GAMES: O VIRTUAL COMO EXTENSÃO DO REAL.
Caio Hélio Nascimento de Andrade (UnB), Wilsa Maria Ramos (UnB), Polliana Teixeira da Silva (UnB),
Natália Tatsch Wiesiolek (UnB), Beatriz Fernandes Gomes Da Cruz (UnB)
Vivemos um momento especial da história da humanidade de uma massificação do uso das tecnologias da informação
e comunicação (TIC) para a realização de atividades diárias como. Nesse contexto, é fundamental discutirmos os efeitos
que a cultura digital tem ocasionado nas relações societais. A proliferação das TIC tem configurado novas estruturais e
organizacionais que são produtoras de conteúdos simbólicos constituintes da cultura. A forma como produzimos e
consumimos a informação vem se alterando na sociedade atual trazendo característica de uma cultura cada vez mais
participativa. O estar conectado representa uma extensão do real. Os games como ferramentas de comunicação têm
sido tratados e discutidos em vários contextos de desenvolvimento humano. Um dos temas mais recorrentes
relacionados aos games são as questões de gênero e os discursos de ódio propagados por meio deles. Com as
proliferações das TIC vem surgindo novas violências e violações de direito e ganha repercussão o discurso de ódio contra
grupos sociais minoritários. É preocupante a disseminação do discurso de ódio nas redes sociais e nas diversas
comunidades online devido a velocidade com que ele tem sido propagado. Tendo em vista, as diversas interseções entre
os games, gênero e o discurso de ódio, realizou-se uma pesquisa com o objetivo de analisar as narrativas espontâneas
acerca da participação feminina e o discurso de ódio decorrente dela em ambientes de jogos online em uma página do
Facebook. Também se analisou as reações dos usuários identificando seus principais argumentos sobre as dificuldades
e barreiras da participação feminina em jogos online. Nos resultados foram encontrados que a maioria dos comentários
eram feitos por indivíduos que usavam perfis masculinos, além disso, grande parte dos comentários apenas afirmavam
seus pontos sem maiores explicações e um quarto deles eram hostis. Em relação aos argumentos usados para falar
sobre as barreiras pode-se perceber uma prevalência de um discurso meritocrático e uma narrativa de culpabilização
feminina que abarcam muitos estereótipos reforçadores das práticas do discurso de ódio e da manutenção das
violências de gênero oriundas do machismo encontrado em nossa cultura. Além disso, encontrou-se argumentos que
indicavam a barreira institucional e a mercadológica como impeditivas do público feminino de se envolver com os
games. Por último, identificou-se outros dois tipos discursos mais extremistas, uns que acreditam em uma vantagem
cognitiva e biológica dos homens sobre as mulheres e outros que tentam inviabilizar a participação feminina alegando
a hostilidade masculina natural nos contextos dos games.
9197460 - PAIS CONECTADOS, BEBÊS DESAMPARADOS? A DISPONIBILIDADE EMOCIONAL PARENTAL E O USO DE
TECNOLOGIAS DIGITAIS MÓVEIS NA INTERAÇÃO PAI-MÃE-BEBÊ.
Débora Becker (UNISINOS), Maiara Kunzler (UNISINOS),
Tagma Marina Schneider Donelli (UNISINOS)
A qualidade das interações iniciais pai-mãe-bebê é fundamental para o desenvolvimento pleno do bebê. Os pais, como
principais cuidadores, assumem a função de suprir as necessidades básicas da criança, como também de fornecer um
ambiente acolhedor, sensível e permeado de afeto. Na contemporaneidade, entretanto, a interação pai-mãe-bebê é
por vezes interrompida pelo atravessamento das tecnologias digitais, principalmente pelo uso que os próprios pais
fazem destes dispositivos durante momentos em que estão junto ao bebê. Neste cenário, características parentais como
disponibilidade e sensibilidade frente às demandas da criança podem ser prejudicadas, assim como a qualidade da
interação triádica, uma vez que a atenção dos pais, que deveria estar voltada para a criança, acaba sendo absorvida
pelo uso destes dispositivos. A fim de compreender esse fenômeno atual, o presente estudo traz à luz o que estudos
recentes têm apresentado acerca do uso de tecnologias digitais móveis no contexto familiar com bebês, a partir de uma
revisão narrativa da literatura. Os estudos sugerem que pais que fazem uso de tecnologias digitais móveis na presença
da criança tendem a interagir menos com ela, acarretando em interações verbais empobrecidas, modos de brincar
menos elaborados, maior incidência de acidentes domésticos envolvendo a criança, problemas de regulação emocional,
como maior hostilidade parental. Ademais, são os pais que introduzem a criança ao uso destas tecnologias nos primeiros
anos de vida, uma vez que encontram nestes dispositivos um meio de acalmá-la, assim como entretê-la para poderem
realizar outras atividades. Pretende-se, a partir desta revisão, ampliar a reflexão acerca das interações iniciais e a
qualidade destas interações em um contexto permeado pela tecnologia digital móvel, uma vez que pais disponíveis
emocionalmente compartilham com a criança uma conexão afetiva capaz de contribuir com o desvelar de um
desenvolvimento socioemocional saudável na primeira infância e nas etapas subsequentes do ciclo vital. Explorar este
campo também mostra-se crucial para pensar na formulação de orientações para os pais no âmbito clínico e na atenção
básica, contribuindo com a qualidade da interação pai-mãe-bebê e, consequentemente, com a saúde psíquica da
criança.
5892848 - DESAFIOS DA ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA JUNTO ÀS CLÍNICAS DE REPRODUÇÃO
HUMANA.
Mirele Costa Moraes Sidou (TRT4)
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O presente estudo busca compreender os desafios encontrados no trabalho do psicólogo que atua junto às clinicas de
reprodução humana. Visa também compreender em que medida a atuação desse profissional é valorizada nessas
clínicas e quais os desafios que esse profissional encontra em sua atuação nesse contexto. Partindo desses objetivos,
foram realizados dois estudos. No primeiro, foi realizado um mapeamento dos serviços oferecidos por Clínicas de
Reprodução Humana em Porto Alegre. Para tanto, foram acessados os sites das clínicas e analisado o material
disponível, especialmente as imagens, história da clínica, serviços ofertados, depoimentos publicados dos pacientes e
caracterização da equipe profissional. Foram identificadas doze clínicas no total. Nos doze sites acessados, foi notável a
exaltação do currículo dos profissionais, principalmente dos médicos e da inovação tecnológica da clínica. Em apenas
dois sites foi possível visualizar a presença de um psicólogo/psicanalista na equipe profissional. Outro site incluía em
sua equipe um “terapeuta de casal”, contudo sem especificar a formação desse profissional e em outro ainda estava
incluída uma enfermeira com “experiência em psiquiatria na função de suporte emocional”. Observou-se o uso de
imagens de gestantes e bebês, alimentando o desejo de maternidade e paternidade das futuras mães e pais e
antecipando um resultado favorável a um procedimento incerto. Tais resultados sugerem que os aspectos
mercadológicos podem estar preponderando na oferta desses serviços e que a escuta dos pais por meio do trabalho do
profissional da psicologia pode estar sendo pouco valorizada neste contexto. De modo a compreender os desafios
encontrados pelos profissionais da psicologia que atuam nesse labor, foi realizado um segundo estudo, com entrevistas
semi-estruturadas envolvendo cinco profissionais da área psi que atuam em clínicas de fertilização na cidade de Porto
Alegre. Destas cinco profissionais, quatro trabalham como funcionárias diretas das empresas e uma atua na condição
de “parceira”. Foi realizada análise qualitativa de conteúdo em torno dos seguintes temas: papel do psicólogo, relação
com a equipe médica, desafios de atuação e gestação de substituição. Foram encontrados relatos de que a psicologia
deve atuar como um espaço de escuta importante para homens e mulheres, sem perder de vista o fato de que estão
em busca da realização do desejo de ter um filho, com todas as implicações psíquicas e inconscientes envolvidas. Em
termos dos desafios, foi relatado que os maiores desafios da atuação do psicólogo são a valorização da profissão e a
conquista de espaço de trabalho junto à equipe médica.
9989145 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: A REALIZAÇÃO DO PSICODIAGNÓSTICO INFANTIL EM UMA CLÍNICA ESCOLA DO
VALE DO ITAJAÍ.
Maria Eduarda Kuhnen (UNIVALI), Maiara Pereira Cunha (UNIVALI)
4. Introdução: O atendimento realizado ocorreu na clínica escola de psicologia da UNIVALI (Itajaí), como parte da grade
curricular do 8º período, vinculado à disciplina do curso. Sendo assim, o atendimento visou a realização do
psicodiagnóstico, um procedimento científico de investigação e intervenção clínica. Objetivo: Apresentar um caso
referente ao atendimento realizado com uma criança de 11 anos de idade a partir da orientação psicanalítica. Método:
O paciente foi encaminhado à clínica por indicação da Fundação Catarinense de Educação Especial pelo não controle
dos esfíncteres. Os atendimentos tiveram início no período de agosto e ocorrem até o início de outubro de 2018. Como
hipótese diagnóstica foi referido à criança a Encoprese 307.7 (F98.1) onde o foco da atenção clínica considera as fezes
para além da esfera biológica, sendo concebida e contextualizada dentro de uma etapa específica da constituição
subjetiva. Além disso, evidenciou-se a hipótese de Deficiência Intelectual Não Especificada 319 (F.79). Resultados: A
criança encontra-se no estágio anal e apresenta um déficit de funções adaptativas, não tem uma participação social
dentro dos padrões de desenvolvimento, sua comunicação é limitada, não conversa sobre si e não responde quando
lhe é perguntado. Com a cegueira em ambos os olhos fica difícil saber se seu nível intelectual é baixo por conta da
deficiência ou por falta de estímulos externos, como na escola ou em casa. Destaca-se que a família o trata como cego,
prejudicando sua autonomia. Apresenta controle dos esfíncteres, mas repele as fezes em lugares inoportunos, não se
importando com o odor ou com a sensação de estar sujo. No decorrer das sessões os pais foram acolhidos e orientados
acerca da importância da autonomia, bem como, a necessidade de usar seus utensílios no dia a dia e na escola para
auxiliá-lo a “enxergar” melhor – recursos disponibilizados pela Fundação. Por meio da intervenção apontou-se a
necessidade de atuação integral entre os pais e a clínica. Sendo assim, foi proposto como intervenção ações voltadas
para a construção da autonomia da criança, afim de reestruturar sua relação com sua família/sociedade, visto que a
criança tende a se comportar de maneira infantil e demanda o Outro. Com relação a encoprese, não é possível fechar
essa hipótese, pois não foi realizado exames complementares para descartar qualquer possibilidade orgânica. Logo,
será feito um encaminhamento para um médico responsável na área e depois de realizado os exames, caso não tenha
disfunção orgânica, será possível fechar essa hipótese.
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