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A FANTASIA NOS CONTOS DE FADAS E A CONTRIBUIÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO E EMOCIONAL: UM ESTUDO PSICANALÍTICO 

 
CAROLINA TELES FREGONESI

       Há muitos anos os contos de fadas têm sido fonte de reflexão para diversos autores. Esses 
textos, anteriores às teorias psicanalíticas, resistem à passagem do tempo, pois abordam temas
universais, como o amor e a luta entre o bem e o mal. Por tratarem de questões referentes às
angustias e desejos humanos, podem contribuir para a compreensão do desenvolvimento emocional 
e psíquico do sujeito. Este trabalho visa refletir sobre como a noção de fantasia na obra de Freud se
articula a acepção de que os contos contribuem para o desenvolvimento psíquico e emocional do
sujeito. Pretendemos realizar uma retomada da construção deste conceito na obra de Freud que nos
permita refletir e entender sobre esta articulação que aparece nas leituras de autores importantes
como Bethelheim, Corso e Corso, Radino e outros. Para tanto, será feito um estudo teórico -
reflexivo, utilizando-se da Psicanálise enquanto fonte teórica e metodológica. Esperamos que esta
pesquisa possa contribuir com as discussões sobre a teoria psicanalítica, a área da educação e com
os estudos sobre o desenvolvimento infantil, como também estabelecer um diálogo entre o saber
psicanalítico e as manifestações da cultura, uma vez que os contos são um importante legado
cultural.  Fundação de Amaparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.   
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ATENDIMENTO GRUPAL: TRABALHANDO A CO - DEPENDÊNCIA 
 

REGIANE DE JESUS GOMES
CAROLINE CARRETEIRO MARTOS

MARCIELLE CRISTINA AZEDO CAVALARI

       Este trabalho descreve os resultados do estágio supervisionado em intervenção grupal com
familiares de dependentes químicos que frequentam a Associação de Vida e Esperança (AVE),
localizada na cidade de Dracena/SP. O interesse surgiu da importância dada à participação da
família no tratamento dos usuários de drogas psicoativas. Utilizaram-se técnicas psicoeducativas e 
cognitivo-comportamentais. Encontrou-se que o grupo proporcionou aos familiares uma maior
informação e habilidades para lidarem com as questões associadas à dependência química, tais 
como: o reconhecimento dos sinais e sintomas da dependência, da fissura, da abstinência e formas
de enfrentá-los; mudança do preconceito, das atitudes hostis e dos gatilhos disparadores da recaída
dentre outros. Portanto, o estágio de intervenção grupal realizado obteve um resultado eficaz, 
tornando-se um alicerce para os familiares se fortalecerem, além de compartilharem experiências e
ampliar seus conhecimentos sobre a dependência química.  

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 918

 
 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Psicologia  

 

CARACTERÍSTICAS DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O 
ESTADO DA ARTE DE 2000 A 2011 

 
VANESSA HANAYO SAKOTANI

       A exploração sexual de crianças e adolescente (ESCA) ganhou destaque no cenário mundial a 
partir do "I Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças" sediado em
Estocolmo em 1996. A partir deste marco, a problemática se tornou tema de muitos debates,
mobilizações sociais e objeto de estudos que visavam compreender tal fenômeno. O presente 
trabalho pretende caracterizar a exploração sexual de crianças e adolescentes, tal como sua
distribuição, organização, prevalência, envolvidos no fenômeno (exploradores e explorados), além
das causas e fatores através de pesquisa bibliográfica em artigos científicos disponíveis no Portal da
CAPES, publicados entre 2000 a 2012. O estudo do presente fenômeno é de extrema importância na
formação de professores sensíveis e conscientes quanto a um problema que faz parte da realidade 
escolar.  
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O APARELHO PSIQUICO DE FREUD: NOS TRES MUNDOS DE POPPER, UMA 
INTEIRAÇÃO POSSIVEL? 

 
SILVIO SANTOS TOMAZIN

       Esse artigo relata sobre as três instancias de Sigmund Freud e a possível inteiração com os três
mundos de Karl Raimund Popper. As três instancias de Freud como o id, o ego e superego que são
da tópica 1 e os mundos de Popper sendo eles mundos 1, 2, 3. Complemento que ao aparelho 
psíquico há a tópica inicial consciente, pré-consciente, inconsciente que será vista como parte dos
integrantes da tópica 2 de Freud. Somente visando a inteiração id e os três mundos, ego e os três
mundo e superego e os três mundos em primeira instancia como por definição dos mesmos.  
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RELAÇÃO ENTRE TRABALHO E SOFRIMENTO PSÍQUICO DE PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS 

 
KELLY CRISTINA TESCHE ROZENDO

DELZA PEREIRA DE SOUZA MACEDO
SANDRA FOGAÇA ROSA RIBEIRO

       Este artigo se refere a uma pesquisa bibliográfica sobre o sofrimento psíquico de professores
universitários. Justificou-se tal temática por meio da literatura acadêmica, que identificou esse 
sofrimento, especialmente nessa categoria. Dessa forma, o objetivo foi identificar produções
científicas sobre sofrimento psíquico de professores universitários. A base teórica foi a
Psicodinâmica do Trabalho e da Psicologia Social dentre outras abordagens. O método foi a
pesquisa bibliográfica, buscando artigos em base de dados Scielo e Biblioteca Virtual de Saúde da
Bireme, entre os anos de 2006 e 2012. Os resultados apresentaram seis artigos referentes ao tema. A
discussão apontou que a produção capitalista, ao estabelecer divisão rígida e fragmentada do
trabalho, causa desajustes no plano psicológico e sofrimento psíquico. Conclui-se assim, que surge 
um processo de alienação decorrente das relações de dominação e desumanização.  
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EM BUSCA DOS SENTIDOS PRODUZIDOS PELO ATO FOTOGRÁFICO NA VELHICE 
 

JOANA SANCHES JUSTO
MÁRIO SÉRGIO VASCONCELOS

       Atualmente as pesquisas que envolvem o trabalho com idosos e suas fotografias tendem a
valorizar o retorno ao passado. Nesta pesquisa pretendemos seguir uma caminho diferente, no
sentido de utilizar a fotografia para a valorização do cotidiano e para a prospecção. O objetivo da 
pesquisa foi investigar os sentidos produzidos pelo ato fotográfico na relação do idoso com o tempo
e com a memória, dando maior ênfase às possibilidades da fotografia enquanto prospecção do
futuro. Foram realizadas oficinas de fotografia com dois grupos de idosos da cidade de Londrina,
uma vez por semana, durante 2 meses. Foi possível verificar que os idosos valorizam mais o
cotidiano do que o passado ou o futuro, bem como os amigos, a família e a independência, que
também tiveram destaque nas produções fotográficas dos grupos.  
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ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MUNICIPAIS E A 
POLÍTICA AMBIENTAL: O CASO DA ZONA RURAL DE ANHUMAS-SP 

 
YEDA RUIZ MARIA

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA
CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO

       A urbanização é um processo intenso que modifica rapidamente a dinâmica das cidades e do
meio ambiente e é uma realidade constatada mundialmente. Observa-se que a associação entre 
desenvolvimento urbano e preservação ambiental é recente e compreendida como necessária, já que
o planejamento urbano deve ser pautado no respeito à dignidade humana e ao meio ambiente. Dessa
forma, este artigo visa a análise da relação entre planejamento e gestão municipais com plíticas
ambientais, em uma cidade do interior paulista, Anhumas/SP. Foi feita uma caracterização
geoambiental da área em estudo, e o levantamento de como a municipalidade organiza e gerencia 
esses espaços e a verificação da inter relação do rural com o urbano e sua população. Essa
compreensão proporciona subsídios para implementação de zoneamento urbano ambiental e a
gestão de politicas publicas cada vez mais condizentes com o necessário.  
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PERICIAL: PERCEPÇÃO DE CANDIDATOS A CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAÇÃO 

 
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE

LUCIANE DONEGA MANIWA

São muitos os problemas encontrados no contexto do trânsito: mortes, altos custos para o governo,
sofrimento tanto por parte dos acidentados, quanto das famílias que perdem seus entes queridos em
acidentes. Para melhorar essa situação caótica, é necessário que profissionais de várias áreas se
empenhem no sentido de tornarem-se especialistas em diminuir acidentes e reduzir mortes. O
psicólogo capacitado para realizar a avaliação psicológica pericial é o profissional responsável por 
verificar se o candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação possui condições mínimas
para ser considerado apto, contribuindo assim, para tirar do trânsito pessoas sem habilidades
mínimas. De acordo com as resoluções do Contran e do CFP, na avaliação psicológica deverão ser 
aferidos, por métodos e técnicas psicológicas, os seguintes processos psíquicos: tomada de
informação; processamento de informação; tomada de decisão; comportamento; auto-avaliação do 
comportamento; e traços de personalidade. No entanto, muitas dificuldades se impõem à atuação do
psicólogo no campo da avaliação, caracterizado por dificuldades e limitações em sua
fundamentação e atuação profissional.  O objetivo desta pesquisa foi investigar as percepções e os
sentimentos dos candidatos à obtenção da carteira nacional de habilitação em relação à avaliação
psicológica pericial.  Foi desenvolvida por meio de entrevista semidireta com 4 candidatos à
Carteira Nacional de Habilitação, de ambos os sexos, acima de 18 anos, que passaram pelo processo 
de avaliação psicológica pericial.   A análise de conteúdo dos dados coletados demonstraram que há
um desconhecimento dos candidatos quanto ao que foi avaliado e para que servem os testes e
técnicas aplicadas. Foi possível constatar ainda que, embora previsto pela resolução do CONTRAN
No 267 de 15 de fevereiro de 2008 e pela resolução CFP No 007/2009, os candidatos à obtenção da
Carteira Nacional de Habilitação deveriam ser entrevistados individualmente mas isso não foi
constatado na prática.  É possível que a ausência da entrevista individual contribua para que os
candidatos desconheçam a importância da avaliação psicológica pericial no transito, visto que seria
uma situação apropriada para, além da coleta de dados, o psicólogo fornecer informações sobre o 
processo aos candidatos.          
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA: UM ESTUDO DE CASO. 
 

LUANA DE FREITAS GENTIL
ANDRÉA FRIZO DE CARVALHO BARBOSA

O presente estudo foi desenvolvido no estágio de Psicologia Escolar, oferecido pela Faculdade de
Dracena UNIFADRA, em uma escola do município. "Educação Inclusiva" refere-se a um 
movimento mundial, uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do 
direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de
discriminação (MEC/SEESP, 2007). No que diz respeito à escola, essa se vê diante de um desafio
que vem exigindo uma revisão nos seus conceitos em busca de romper paradigmas e construir
novas concepções de ser humano e de educação, construindo um espaço onde a diversidade seja
vista como possibilidades de novas aprendizagens, e seja assegurado o direito de todos.  Este 
trabalho teve por objetivo verificar como vem sendo trabalhado o processo de inclusão de um
portador de síndrome de Down na sala de aula, e favorecer uma reflexão sobre métodos e recursos
que podem facilitar esse processo.  O estudo observou uma aluna, de 10 anos, inserida em uma sala 
do 2º ano do ensino fundamental, na rede regular de ensino, e desenvolveu atividades interventivas,
utilizando-se de um referencial teórico do condicionamento operante de Skinner.  Através das 
observações iniciais notou-se que a criança apresentava comportamentos de isolamento e auto-
exclusão, dificuldades em aceitar regras e de aprendizagem. Com a intervenção, mostrou-se mais 
envolvida nas tarefas escolares executando-as dentro de suas possibilidades e limitações, melhorou
sua interação com as outras crianças e seu comportamento diante das regras e limites. Esses 
resultados vão de encontro com os apresentados por Schwartzman (1999), onde crianças com
Síndrome de Down não desenvolvem estratégias espontâneas e precisam de auxílio para resolver 
problemas e encontrar soluções, o que deve ser considerado em seu processo de aquisição de
aprendizagem. É certo que alterações do sistema nervoso repercutem no desenvolvimento global e
da aprendizagem. Porém, não há um padrão estereotipado previsível nas crianças com Síndrome de 
Down e o desenvolvimento da inteligência não depende exclusivamente da alteração cromossômica,
mas é também influenciada por estímulos provenientes do meio. Nesse sentido Fonseca (2001)
esclarece que, a inteligência pode ser aprendida e modificada. Portanto, frequentar a escola
permitirá a criança com Síndrome de Down adquirir, progressivamente os conhecimentos
essenciais. Conclui-se que a criança portadora de Síndrome de Down ou qualquer outra
excepcionalidade requer uma maior atenção e reforçamento positivo, assim sendo elas buscam
aprender, ficam curiosas e estimuladas a conhecer coisas novas, dando abertura ainda para um
relacionamento social mais adequado. Toda criança tem o direito de aprender, seja ela portadora de
alguma síndrome ou não, sendo fundamental para isso um maior e melhor preparo dos profissionais
em sala de aula.         
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ESTRESSE OCUPACIONAL DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO CENTRO 
CIRÚRGICO EM UM HOSPITAL DO INTERIOR PAULISTA 

 
JOICE SCHIRMER LUPATINI

CINTIA SALVADOR DOS SANTOS
CLAUDIA REGINA PARRA

O estresse ocupacional é um dos fatores responsáveis por alterações do estado de saúde e de bem-
estar do indivíduo, sendo um causador de doenças psicossomáticas nos profissionais. Costa, Lima e
Almeida (2003) consideram que a atuação da enfermagem esta relacionada à assistência direta ao
paciente e aos fatores da organização do trabalho que contribuem para a ocorrência de stress. Tem-
se tornado cada vez mais familiar o relato da presença de estresse por profissionais da área da
saúde, e o centro cirúrgico é um dos ambientes mais complexos do hospital, as suas atividades são
desenvolvidas em clima de tensão, pela complexidade dos procedimentos estressantes.  O presente 
estudo buscou observar a ocorrência do estresse, elucidar as principais atividades rotineiras laborais
que disparam o gatilho do estresse, e propor ações que possam minimizar ou evitar o estresse na 
equipe de enfermagem.  O estudo foi desenvolvido com a equipe de enfermagem do Centro
Cirúrgico do Hospital Irmandade "Santa Casa de Misericórdia de Dracena". Tendo sua amostra
constituída de 13 profissionais, com faixa etária de 20 a 50 anos e 100% do sexo feminino. Para tal, 
aplicou-se como ferramenta o formulário de Bianchi (1990) que investiga o tema. O referido estudo
aqui descrito é do tipo observacional, realizado na disciplina ESTÁGIO SUPERVISONADO
BÁSICO no Curso de graduação em Psicologia. Os dados levantados serviram de informação para 
elaboração de um Projeto de Extensão a ser desenvolvido no ano de 2013.  Observou-se que a maior 
parte dos profissionais (61%) apresentou nível médio de estresse, 31% nível baixo de estresse
enquanto apenas 8% encontra-se com nível alto de estresse. Sendo assim, pode-se constatar a 
presença de estresse na maioria dos participantes desta pesquisa, considerando-se aqueles que estão 
em nível intermediário e alto 69% dos entrevistados. Identificou-se como áreas menos estressantes a 
de relacionamento entre unidades e mais estressante funcionamento adequado da própria
unidade. Os resultados demonstraram que a dinâmica organizacional de trabalho no Centro
Cirúrgico gera grande tensão, sendo necessário monitorar periodicamente a saúde mental e física 
desses profissionais. Na visão de Lipp (1998) é impossível eliminar o stress da vida humana, porém
algumas medidas podem ser tomadas. A expectativa é que, o presente estudo, possa contribuir para
a criação de um espaço de escuta psicológica e que esse recurso venha minimizar o desconforto do
estresse e garantir uma melhor qualidade de trabalho aos profissionais do setor. O estudo 
demonstrou que a maior parte dos profissionais de enfermagem do Centro Cirúrgico apresenta nível
médio a alto de estresse. A dinâmica organizacional de trabalho no Centro Cirúrgico gera grande
tensão. Faz-se necessário criar cursos de capacitação permanentes para profissionais deste setor
com foco na humanização do serviço, bem como criar canais de identificação das necessidades e 
expectativas de tais profissionais.         
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TDAH E INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA: UM OLHAR A PARTIR DA PSICANÁLISE 
 

ROSANA VERA DE OLIVEIRA SCHICOTTI
JORGE LUIS FERREIRA ABRÃO

Segundo o Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, de 2005 a 2010 houve um
aumento da compra do metilfenidato pelos órgãos públicos em torno de 1400%. Deste modo,
contextualizar e compreender o crescente número de diagnósticos do Transtorno do Déficit de
Atenção/Hiperatividade, bem como o aumento da venda de medicamentos para este transtorno, tem
sido uma empreitada comum de muitos autores que se dedicam ao tema da infância. O presente 
trabalho visa compreender os significados e as peculiaridades da sintomatologia do TDAH,
elucidando a polissemia imbricada na singularidade de cada caso particular. Os objetivos
específicos foram: identificar as experiências singulares de crianças, pais e professores e entender 
os sentidos comunicados por suas queixas e dificuldades; apontar algumas correlações entre certos
traços da nossa cultura e a atual proliferação de diagnósticos do referido transtorno. Para tanto, 
realizei um trabalho de psicodiagnóstico com crianças que foram encaminhadas para atendimento
psicológico em uma cidade do interior paulista. Foram atendidos três casos de crianças
diagnosticadas com TDAH, todas medicadas com metilfenidato e/ou outros medicamentos, as quais
foram acompanhadas por médicos neuropediatras e psicólogos. Deste modo, optei por trabalhar
com o método psicanalítico. Este se enquadra em um modelo de pesquisa qualitativa, visto que
neste enquadre o conhecimento tem um caráter interpretativo, na medida em que é construído em 
um processo de atribuição de sentidos. Assim, partindo da bibliografia estudada, dos casos
atendidos e do olhar psicanalítico, pude constatar que na contemporaneidade, tornou-se cada vez 
mais raro abster-se das tecnologias medicamentosas/biológicas para educar crianças e adolescentes. 
Foi freqüente a observação da falta de discriminação entre os lugares de pais e de filhos. A 
dinâmica familiar dos casos atendidos refletiu o estado atual das relações contemporâneas,
caracterizadas por vínculos fugazes e instáveis, onde dificilmente é oferecido às crianças
referenciais sólidos de moralidade, bem como experiências de continência e tolerância à frustração.
No tocante à dimensão escolar, ficou evidenciado o quanto a instituição escolar acredita ser 
indispensável a medicação para o desenvolvimento das funções mentais superiores na criança
diagnosticada com TDAH. As questões mais recorrentes no que diz respeito ao processo psíquico
das crianças diagnosticadas com TDAH foram: dificuldades para vivenciar plenamente a separação 
em relação à mãe, ausência da figura paterna, descontrole dos impulsos sexuais e agressivos, evasão
das situações que exigem esforço, pensamento e concentração.  Em todos os casos foi possível 
encontrar elementos que se repetiram nos diferentes momentos do psicodiagnóstico, de forma que
puderam oferecer as pistas para encontrar o motivo latente de cada queixa particular, sem precisar
que eu recorresse às pré-concepções cristalizadas de um diagnóstico psicopatológico.         
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LARA GIACOMETTI HERRERA

CRISTINA DINIZ CORAL
ALINE TONDINI SALVADOR

HELENA RINALDI ROSA

Ao notar o aumento da expectativa de vida da população, tornou-se importante a inclusão de um 
núcleo nas universidades que pudesse direcionar sua atenção à população idosa. Em 1993, iniciou-
se o Projeto Sênior, que visava discussões e palestras acerca de temas sobre a terceira idade. Ao ser
institucionalizado, o projeto passou a ser nomeado UNATI (Universidade Aberta à Terceira Idade)
e a partir de então, a universidade oferece serviços para atender às necessidades desta faixa etária, 
além de ampliação de conhecimento e convivência social. A UNATI está presente em diversos
campi de universidades públicas, e especificamente, a unidade de Assis-SP, localizada na UNESP-
Faculdade de Ciências e Letras, campus de Assis, está completando 18 anos de existência, 
atendendo idosos do município e sua região. Oferecer à terceira idade uma alternativa para a
convivência com outros idosos e diversas faixas etárias, ampliando seu conhecimento,
compartilhando experiências, aumentando sua auto estima, além de estimular a atividade intelectual
e de lazer. A busca dos idosos por conhecimentos atuais e entretenimento motiva o funcionamento
da UNATI/Assis. Contando com cerca de 200 inscritos e 30 oficinas, a unidade de Assis
disponibiliza atividades de segunda a sexta-feira, das 14h às 17h, gratuitamente. Os idosos podem
desfrutar das oficinas, que são divididas em três áreas: Educação, Saúde e Lazer. A primeira área
conta com as oficinas de língua estrangeira (Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão e Japonês), 
Letramento (processo de alfabetização) e Informática. Na segunda área, as oficinas de Alimentação,
Psicologia, Massagem, Auto massagem, Yoga, Alongamento e a recém incluída oficina de Câmbio,
que consiste em aulas de vôlei adaptado a esta faixa etária. Por fim, a terceira área é composta pelas
oficinas de Pintura em tela, Pintura em tecido, Artesanato, Teatro e Xadrez. Além das oficinas,
também é oferecida semestralmente uma viagem cultural, que visa a exploração da cultura em
outros ambientes e a interação fora da sala de aula. Anualmente há um aumento na procura dos 
idosos pelas oficinas, levando à elevação do número de inscritos. Além disso, constata-se através de 
relatos, o quão rica é a troca de experiências e conhecimento entre os idosos e a equipe de trabalho 
do projeto.  Pode-se concluir que os idosos estão cada vez mais à procura de atividades para que se
sintam estimulados a enfrentar todos os desafios decorrentes da idade, e por meio deste espaço que
a universidade dedica a eles, estas atividades são disponibilizadas e encontradas com maior
facilidade pelos mesmos.    PROEX - Pró-Reitora de Extensão Universitária     
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A EXPERIÊNCIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA COM MORADORES DO COMPLEXO 
PRUDENCIANA 

 
MARIA CRISTINA GONÇALVES PELEGRINI

BRUNO VINÍCIUS BORGES DE SEABRA SANTOS
ROBERTO YUTAKA SAGAWA 

O projeto "Clínica e Cidadania em contexto social desfavorável" é desenvolvido pela Unesp
campus Assis e busca entrar em contato com moradores do Complexo Prudenciana, conjunto de
bairros da periferia da cidade, de forma a responder às demandas de promoção da cidadania e
geração de renda. Por meio de prestação de serviços comunitários em conexão com pesquisa e o 
ensino na graduação, busca-se formar grupos de geração de renda pautados em princípios da
Economia Solidária, de forma a oferecer aos moradores acesso à cidadania e melhor qualidade de
vida, em conjunto ao desenvolvimento de novas formas de promoção de saúde mental. O projeto 
tem como principal objetivo a implantação da Economia Solidária em grupos de geração de renda
formados por moradores do Complexo Prudenciana, auxiliando famílias em situação de extrema
carência a desenvolver atividades que lhe possibilitem a construção de autonomia social e
econômica. Em conjunto as resposta às demandas sociais, proporciona-se articulações entre as 
dimensões psicológicas e sociais e a produção de novas formas de saber e fazer de intervenções no
campo da Psicologia, de maneira a sair do modelo padrão de clínica tradicional e abrir espaço para
promoção de saúde em contextos abrangentes. Assim, possibilita-se uma intervenção comunitária 
em que estejam aliados o enfoque psíquico e o desenvolvimento da comunidade. O método de 
intervenção do projeto é a formação de grupos de geração de renda, coordenados pelos estagiários,
que produzam mercadoria pré-estabelecida por seus membros. Previamente, é feita uma capacitação
com os envolvidos, na qual eles aprendem a produzir o que for combinado. Os participantes são 
encarregados de vender o produto confeccionado, e o montante arrecadado com as vendas é
dividido de forma igualitária entre os membros dos grupos, num processo de diálogo entre pares
com base na auto-gestão. Uma parte do valor arrecadado é destinada à compra de materiais para dar
continuidade à produção. Os grupos de moradores do Complexo Prudenciana realizam encontros
semanais para a confecção de pães caseiros, produto escolhido devido à sua simplicidade de
produção e demanda constante no mercado. A organização dos grupos e sua produção visa a
consolidação de uma associação que permita a estruturação de uma cooperativa popular, baseada
nos princípios da Economia Solidária, tornando possível a autonomia e construção de cidadania dos 
moradores que se encontram em estado de carência.       PROEX - Unesp     
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AS CONFIGURAÇÕES DA HISTERIA NA CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO 
PSICANALÍTICO. 

 
MARIANA TOZZI BERNARDINO DAVID

A sociedade contemporânea apresenta mudanças que marcam novas formas de se viver, novos mal
estares e novas formas de subjetivação. Neste contexto atual, a psicopatologia parece se
reconfigurar frente a essas alterações, como: uma moral fragilizada, a quebra do vínculo e da
alteridade. Diante de tais mudanças, que ocorreram com o passar dos anos na sociedade,
procuramos pensar a histeria escrita por Freud afim de que esta possa ser atualizada para os dias de 
hoje, já que a sociedade com a sua moral, seus costumes e seus maus-estares são fatores importante 
na etiologia da histeria. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para as discussões sobre a
clínica psicanalítica na contemporaneidade, possibilitando pensar quais são as influencias dessas
mudanças para a estruturação dos sintomas e das demandas trazidas pelos pacientes. Esta pesquisa 
tem como objetivo refletir e compreender sobre as configurações da neurose histérica na
contemporaneidade, a partir das transformações ocorridas na sociedade atual. Retomaremos a
construção de Freud sobre a histeria e, buscaremos, a partir de então, a discussão dos psicanalistas
contemporâneos a respeito dessa estrutura de personalidade, frente às transformações ocorridas na 
sociedade. O que nos possibilitará refletir sobre o olhar da psicanálise contemporânea acerca das
configurações atuais da histeria.  A pesquisa proposta se caracteriza por ser de cunho teórico-
reflexiva e ter como referencia o método psicanalítico e; portanto, como coloca Silva (1993), tem
como objeto o inconsciente. Herrmann (2004) aponta que a investigação a partir do inconsciente é
caracterizada por ser de natureza qualitativa, pois se lida com o psiquismo o qual não é possível de
ser quantificado. Assim, a presente pesquisa tomará como base textos psicanalíticos que buscam
expor e refletir as questões psicopatológicas segundo a visão psicanalítica. A compreensão dos
temas trazidos nos textos psicanalíticos, como coloca Silva (1993), buscará descrever, conceituar e 
explicar os fenômenos que envolvem o humano e a teoria psicanalítica. Pensando que a teoria é
imprescindível para a realização da pesquisa, teremos como norteadora a teoria psicanalítica. Como
desejamos fazer um trajeto de construção do saber psicanalítico, a pesquisa terá como guia a obra
de Sigmund Freud, como também de autores do contemporâneo, como: Birman, Alonso, Fuks,
Kehl, Dor e entre outros que discutem a clinica psicanalítica da atualidade. A partir do exposto, nos
propomos a realizar uma pesquisa com caráter teórico- reflexivo segundo o método psicanalítico. 
       Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)     
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A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DE LEITURA NO RESGATE DA HISTÓRIA DE VIDA 
DE CRIANÇAS ACOLHIDAS 

 
JÉSSICA DAYANE DIANA

ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA

O projeto de extensão Fazendo História vem sendo desenvolvido nas entidades de acolhimento de 
Presidente Prudente a fim de proporcionar meios de expressão para que cada criança ou adolescente
que está em uma instituição de acolhimento possa entrar em contato e registrar sua história de vida
em um álbum, usando a literatura infanto-juvenil como mediadora neste processo. É através do
investimento no prazer em ler que o Fazendo Minha História desenvolve sua prática e a mediação
de leitura é o meio usado para proporcionar uma aproximação e contato gostoso entre as crianças e
adolescentes e as histórias. Para tanto, o próprio colaborador é estimulado a se sensibilizar e
identificar na leitura de histórias um momento prazeroso e significativo. Os livros levam crianças,
adolescentes e adultos a entrarem em contato com culturas, valores, modos de ser e de viver 
diferentes, além de estimular o desenvolvimento da imaginação e da criatividade. A partir do
contato com as histórias, criança é estimulada a sonhar e recriar a vida, encontrando muitas
respostas para os próprios questionamentos. As histórias dos livros tratam de temas universais e 
tocam as pessoas de formas diferentes. Por isso, o acervo de livros de cada entidade é vasto e
diverso, para que cada um se identifique com o título, as figuras, a apresentação e a própria história
singular de cada livro.  Elaborar com a criança, o álbum de sua vida, através da mediação de leitura,
onde um adulto-mediador possibilita o acesso a livros de histórias, fotos, atividades lúdicas, com a
finalidade de resgatar sua identidade e seus sonhos. Para isso, o colaborador-estagiário entra em 
contato com a história de vida de cada criança, conhece a história da sua família, bem como dos
motivos do acolhimento. Conhecer Os encontros permitem que o estagiário de psicologia tenha
acesso a rotina diária das crianças acolhidas, dos funcionários e profissionais, bem como conhecer a
legislação e os procedimentos relativos às medidas de proteção do Sistema de Garantia, em
especial, a questão do acolhimento.  O projeto se desenvolve a partir do encontro semanal de cada
colaborador com uma ou mais crianças, onde o adulto-mediador constrói o vínculo a partir do 
momento em que lê para uma criança. Cria-se aí um espaço de cumplicidade e troca afetiva, onde
dois estão juntos compartilhando e sendo afetados, de diferentes maneiras, pela mesma história. 
Além dos livros disponibilizados, o colaborador providencia outras atividades complementares:
gráficas, brincadeiras, sessão de fotos, entrevistas, a fim de resgatar a história da criança que irá
registra-la no álbum individual de cada criança.             
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RENATO YOSHIO ARAI
HELENA RINALDI ROSA

A busca por atendimento psicológico tem sido uma constante em todas as clínicas escolas e postos
de saúde, em geral muito maior do que a possibilidade destes serviços absorverem esta demanda e
gerando filas de espera imensas e pouco úteis, por conta da demora em chamar o usuário. Este 
projeto se propõe a realizar a Triagem neste serviço, através de entrevistas, dessa forma
contribuindo para acolher o cliente, compreender e esclarecer sua demanda por meio de uma escuta
diferenciada, clínica, e elaborar um encaminhamento, assim como desenvolver a escuta e o 
raciocínio clínicos junto aos alunos de 4º. e 5º. anos do curso de Psicologia.  Este trabalho apresenta 
as primeiras reflexões acerca desse projeto que teve início em 2008.  O primeiro atendimento neste 
serviço é realizado através de entrevistas de triagem, que contribuem para acolher o cliente,
compreender e esclarecer sua demanda por meio de uma escuta diferenciada, clínica, e elaborar um
encaminhamento, assim como desenvolver a escuta e o raciocínio clínicos nos alunos. Entendida 
como um processo, esta Triagem é um espaço privilegiado para reflexão que se configura como
uma proposta de intervenção em si mesma, tendo como eixo central a clarificação da situação
psicodinâmica individual (ou grupal) sendo a busca da responsabilidade pelo paciente que procura 
atendimento. O projeto é destinado à comunidade externa e interna que procura ajuda na clínica:
crianças, adolescentes, adultos, casais, famílias, grupos. Todos que procuram o serviço têm o
agendamento com um estagiário que disponibilizou previamente o horário e que se encarrega de
acompanhar o caso até os seus desdobramentos. O simples acolhimento já tem significado
importante para muitos pacientes, entendido muitas vezes como uma disposição afetiva do
psicólogo, uma atitude de escuta que visa receber, aceitar, em que a expressão do sofrimento já
proporciona alívio ou mesmo certa clareza em relação à situação vivida, criando condições para
enfrentamento. Além disso, oferece a oportunidade ao aluno de vivenciar este processo de recepção 
e avaliação dos pacientes, delinear os diversos quadros psíquicos e desenvolver o raciocínio clínico
a partir de uma compreensão da demanda por meio de uma escuta diferenciada. Foram realizadas
305 triagens em 2008, 237 em 2009 e 281 e 394 em 2010 e 2011 respectivamente; no ano de 2012,
até o final de agosto foram realizadas cerca de 370 triagens. Observa-se um número menor em 2009 
em função da suspensão das aulas devido à greve e a gripe H1N1; em 2010 houve paralisação dos
serviços em parte do mês de maio e em junho, devido à greve dos funcionários. O projeto envolveu,
a cada ano, mais de 60 alunos. Destas, cerca de 60% resultaram em encaminhamentos para
psicoterapia, tendo apenas poucos casos em fila de espera ao final de cada ano. Estes números 
refletem o sucesso do projeto: alto número de alunos envolvidos, de triagens realizadas e de casos
solucionados.  
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ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AOS PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE 
FISIOTERAPIA 

 
ROBERTO MIELKE

GIOVANNA MARTINS LIMA BRITO
INGRID DE BORJA E SILVA

JÉSSICA OLIVEIRA

O projeto de extensão "Acompanhamento Psicológico aos Pacientes da Cínica Escola de
Fisioterapia", surgiu através de uma demanda que emergiu dos próprios pacientes da fisioterapia.
Estes pacientes, frente à impotência causada pelo adoecer físico, precisam falar sobre a
representação da dor em suas vidas e das perdas que esta implica.Para a psicanálise, a dor "é uma 
afecção real independentemente de haver ou não lesão de tecido; isso é, mesmo que tiver sido
provocada por fenômenos de identificação, a dor não pode ser vista como irreal". Ela pode trazer
prejuízo social, modifica as relações com o mundo, produz angústia, ansiedade, irritação, tristeza e 
estranheza. Na busca de metabolização e transformação de uma situação de dor psíquica, o sujeito é
convidado a experimentar uma singular situação de encontro com um outro que lhe oferece, via
capacidade de escuta, recursos para instaurar um trabalho de atribuição de sentidos ao que lateja
desde dentro. Será nesse contexto que poderá ocorrer o encontro entre uma escuta singular
capacitada para abarcar a singularidade daquilo que se expressa como dor psíquica, onde se tenta 
fazer abrir espaços de autonomia e liberdade ao sujeito. O papel do estagiário de psicologia dentro
desse projeto é promover a escuta aos pacientes para que estes consigam estabelecer uma ligação
entre sua perturbação na vida cotidiana despertada pelo adoecer físico e a representação psíquica
inicial da dor e do sofrimento que ela repercute Visa atender a demanda destes pacientes, 
promovendo um espaço de escuta onde eles possam falar sobre suas dores.  Sala para atendimentos; 
caixa lúdica; mesa; cadeiras. Os atendimentos são realizados a partir do método clinico, com
orientação psicanalitica,o paciente é acompanhado pelo estagiário uma vez por semana, em sessões
de 30 a 50 minutos.             
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CAMELIA SANTINA MURGO

CARLA QUEIROZ MONTEIRO
VALÉRIA CERVANTES UZELOTO

As experiências vivenciadas por universitários podem se constituir em diferentes desafios
acadêmicos, pessoais e sociais. Os estudantes podem apresentar diferentes respostas às
características e oportunidades presentes em sua formação, evidenciando a necessidade da
compreensão sobre as variáveis de sua natureza cognitiva e pessoal. Considerando que dentre estas,
merecem especial atenção os traços de personalidade e a auto-eficácia. As metas que as pessoas 
estabelecem para si, seus envolvimentos em atividades para atingi-las e o progresso que fazem em 
direção a elas são vistos como amplamente influenciados pelo conceito de autoeficácia. A
autoeficácia e expectativas de resultado, além de serem influenciadas pelas experiências de
aprendizagem social, também são influenciadas por algumas características de 
personalidade: Verificar a relação entre autoeficácia e fatores de personalidade em estudantes
universitários buscando elementos para a compreensão da satisfação com a carreira escolhida e das
perspectivas de desenvolvimento pessoal e profissional ao permanecer nela. A amostra será 
composta por 350 alunos de diversos cursos de graduação de uma universidade do interior do
estado de São Paulo. Pretende-se contemplar graduandos de diferentes áreas de conhecimento a
saber: exatas, sociais, biológicas e da saúde e entretenimento. Serão utilizados dois instrumentos
para medição dos construtos em questão. O primeiro, Escala de Fonte de Eficácia Percebida - EFEP 
possui três seções que buscam identificar cinco atividades que o indivíduo acredita que pode 
realizar bem; o nível de dificuldade encontrado na realização de cada uma das atividades e as fontes
de informação usadas para construir ou fortalecer as crenças de autoeficácia O segundo
instrumento, Bateria Fatorial de Personalidade (BFP) é composto por 126 itens que descrevem 
sentimentos, opiniões e atitudes.. O instrumento objetiva avaliar a personalidade e foi construído
com base no modelo dos cinco fatores (CGF) que são Neuroticismo, Extroversão, Socialização,
Realização e Abertura para experiência. Para a coleta de dados será realizado o convite aos
participantes nas salas de aulas, sendo solicitada previamente autorização da coordenação do curso.
Serão esclarecidos para os estudantes os objetivos da pesquisa. Nessa situação, serão orientados
para que assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A aplicação dos instrumentos
será coletiva        O projeto encontra-se em fase inicial de coleta de dados, não sendo possível a
apresentação de resultados, ainda que em caráter preliminar. Espera-se, no entanto, que o estudo 
possa contribuir para a ampliação da temática em questão, visto que ainda é incipiente o numero de
produções cientificas na literatura.      
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ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN

CAMELIA SANTINA MURGO

Introdução: A Orientação de Carreira pode ser contemplada desde o ensino universitário até 
posteriormente, durante a fase produtiva e profissional do individuo, favorecendo a saúde mental no
trabalho e a consequente realização pessoal e profissional que interferem na subjetividade. Existem
as contribuições da Psicologia Positiva, através das definições que essa perspectiva apresenta do
construto bem-estar subjetivo, suas implicações no desempenho acadêmico e nas crenças de
autoeficácia profissional. O Bem-Estar Subjetivo está também associado com um envelhecimento
saudável e podendo ser entendido como sinônimo de felicidade, força do ego, ajuste, e integração
social. À medida que as pessoas se percebem com recursos satisfatórios para lidar com fatores
estressantes, aliados às sensações de prazer e alegria, ocorrem os chamados "fatores de proteção", 
que são, basicamente, competências e habilidades pessoais de saúde. Dentre os componentes do
bem-estar subjetivo estão a satisfação com a vida e o equilíbrio dos afetos positivos e negativos,
incluindo a noção de evolução cognitiva, qualidade de vida e relações afetivas. O que compõem os 
fatores preditivos do bem-estar subjetivo são as relações afetivas, lazer, transporte e remuneração, o
autoconceito de futuro e trabalho, matrimônio, relações interpessoais, aspectos que dependem da
cultura e da maneira que se estruturam a vida de cada um; a percepção de autoeficácia, satisfação
com a própria vida e felicidade. No tocante aos afetos, devem-se considerar, além do caráter 
positivo ou negativo, a intensidade e a freqüência das emoções. Objetivos: Verificar os níveis do 
bem estar subjetivo e as possíveis correlações com desempenho acadêmico. Verificar diferenças nos
escores de bem estar entre os diferentes grupos etários e gênero.  Metodologia: A amostra será 
composta por 100 alunos dos cursos de Ciência da Computação e Psicologia da universidade 
pesquisada. Dentre os instrumentos, serão utilizados a Escala de Afetos Positivos e Negativos
Zanon (EAZ) e a Verificação do Desempenho Acadêmico pelo levantamento da média geral do
aluno no ano vigente da investigação. Plano de Análise dos dados: Serão verificados os índices de
bem-estar medido pelo instrumento já definido, o que permitirá a caracterização da amostra no que
diz respeito ao construto bem-estar subjetivo.. Também será feita a comparação entre bem estar, 
faixa etária e gênero, bem como entre os índices de bem estar e desempenho acadêmico por médias
gerais das avaliações.. Essas médias serão solicitadas aos coordenadores dos cursos. Resultados
esperados: Espera-se que os resultados demonstrem a eficácia e ampliação desse campo de estudo 
da Psicologia aplicado à saúde mental dos discentes universitários.            
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COMPORTAMENTO COMO OBJETO DE ESTUDO: IMPLICAÇÕES CLÍNICAS 
 

ROBERLEY VAGNER SOUZA
GABRIEL VIEIRA CANDIDO

Se a definição de comportamento é toda e qualquer interação de um organismo com o seu meio,
pode-se observar que ao atendimento psicológico também pode ser aplicada uma análise 
comportamental, isto é, terapeuta e paciente estão expostos às contingências comportamentais de
uma sessão. O comportamento do paciente é parte do ambiente para a ação do terapeuta, assim
como o comportamento do terapeuta é parte do ambiente para a ação do paciente (assim como o 
espaço físico e decoração da sala, por exemplo). Assim, a relação terapêutica também será
estabelecida nas leis básicas do comportamento, como reforço, controle aversivo e extinção, por
exemplo: o que o terapeuta faz pode funcionar como reforçador ou punitivo para o comportamento
do paciente em sessão. Ao analisar a emoção e eventos subjetivos o terapeuta analítico
comportamental deve analisar respostas do próprio indivíduo em relação a um ambiente e auxiliará
seu paciente na realização dessa auto percepção (perceber seu próprio corpo e suas ações se
modificando em relação a um ambiente). Modelos atuais da Terapia Analítico Comportamental
tenta investigar a subjetividade do cliente através da relação terapêutica. Com isso, a aliança teórica 
e prática sugere que planejar e executar um programa comportamental é mais que aplicar técnicas.
É pela relação terapêutica que o profissional é capaz de identificar os comportamentos clinicamente
relevantes, voltando com maior eficácia à interpretação dos comportamentos e questões trazidas
pelos pacientes nesta relação. Em seguida, o terapeuta será capaz de observar a necessidade e
aplicabilidade da técnica, podendo ser trabalhadas de forma que afete diretamente o comportamento
do cliente de forma eficaz.  Com isso, o objetivo deste trabalho é apresentar a importância da
Relação Terapêutica na Teoria Comportamental, discutindo o uso de técnicas. A discussão teórica 
apresentada será ilustrada com casos atendidos no Projeto de Extensão "Medo de Dirigir", 
apresentando procedimentos para a identificação de comportamentos clinicamente relevantes em
contexto psicoterapêutico e como a relação terapêutica é importante para a adesão do paciente à
terapia.            
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS: UM LUGAR DE 
SONHO, DE FANTASIAS E DE RECUPERAÇÃO 

 
PATRÍCIA ARRAS BERTOZZI

No mundo desconcertante e difícil em que habitamos e em que passamos por situações conflituosas,
a possibilidade de conhecer experiências reveladas pela leitura da contação de histórias é, ou pode
tornar-se terapêutico já que permite um entendimento de si mesmo e do vivido. Além disso, ler para 
o outro permite estabelecer uma relação de atenção e de vínculo, não só entre os vários fragmentos
de uma história, mas também entre o leitor e os ouvintes, além de criar laços afetivos e de respeito
mútuo, partilhar mundos em fantasia e memórias coletivas de um passado que conforta e reassegura 
no presente. Se uma determinada história não puder exercer um papel significativo para um
indivíduo, sempre haverá outra que poderá tocar o coração deste e depois dessa outra e outra ainda.
Podemos ainda considerar que algumas dessas histórias já são conhecidas por um grande número de
pessoas, no entanto, em cada momento e idade e, em função das experiências vividas, o que nos
mobiliza, encanta e o significado que nos atrai é diferente a cada momento. Qualquer que seja a 
idade de nossos ouvintes e o lugar em que escutam os contos, as histórias, os mitos a serem
apresentados, para todos eles o sentido e o significado se fará presente e poderá ser apaziguador de
sofrimento, facilitando interpretações outras para o já conhecido e fator de consolo e, se possível, 
mitigador de solidão. O projeto tem como objetivo contar histórias a pacientes internados no
Hospital Regional de Assis-HRA, nas enfermarias das várias especialidades, dentre elas a Pediatria,
a Clínica Médica e a Cirúrgica. Entendemos que as histórias transmitidas aos pacientes, quais sejam
os contos, mitos ou lendas são a porta de entrada não só para a simbolização de sentimentos e
emoções, mas também uma via que proporciona a construção de alternativas para a resolução de 
situações conflituosas pelas quais o indivíduo esteja passando no momento da internação. Isso se
deve ao fato de que as histórias falam ao ego, proporcionando seu fortalecimento e
desenvolvimento para uma posterior ação frente à vida. A vivência dessa realidade do hospital, ou 
seja, o contato com a rotina e o funcionamento deste ambiente, fornece aos alunos um contato e
preparo psicológico para um futuro trabalho profissional de psicólogo. A modalidade de textos 
utilizados é o conto de fadas, sendo estes separados e discutidos nas supervisões semanais do grupo,
para que sejam posteriormente transmitidos aos pacientes dispostos a compartilhar seu tempo e
atenção com os alunos voluntários. O projeto conta com 16 alunas do curso de psicologia da
UNESP, estas comparecem semanalmente às clínicas que participam do projeto, em duplas ou trios,
e lêem os contos por cerca de 30 a 45 minutos, em cada leito individualmente ou em pequenos
grupos quando existe interesse dos acompanhantes, por exemplo.        Pró-Reitoria de Extensão 
Universitária(Proex)     

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 939

 
Pesquisa (ENAPI)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Psicologia  

 

EFEITO DE DIFERENTES JOGOS DE VIDEOGAME SOBRE O HUMOR E AS 
HABILIDADES ESPACIAIS 

 
LUCAS ERA

DIEGO FALCO
CAMELIA SANTINA MURGO

FELIPE RODRIGUES

O uso de videogames tem chamado cada vez mais atenção em relação à quais efeitos têm sobre os
indivíduos que o jogam. Os poucos estudos existentes apontam para melhoras cognitivas e efeitos
sobre o humor. Green e Bavelier (2003) defendem melhor atenção visual e melhor capacidade de
orientação espacial e resolução temporal. Um estímulo que já se sabe influenciar estados de humor
é a música, inclusive levando a melhor desempenho em tarefas de habilidades espaciais pela 
modulação do humor. Hérbert et al (2004) defendem que a música nos jogos de videogame altera a
liberação de hormônios relacionados ao estresse fisiológico. Avaliar se diferentes jogos de vídeo 
game são capazes de modular o desempenho num teste de habilidades espaciais. Participarão do 
experimento cinco grupos de quinze (n=15) voluntários sendo um total de 75 participantes, todos
estudantes universitários. Os participantes serão testados individualmente numa Tarefa de Dobrar e
Cortar Papel para avaliar a habilidade espacial, antes e depois de jogar um jogo de vídeo game por
15 minutos. Quatro grupos serão testados em quatro jogos distintos e o quinto grupo não jogará
jogo algum, mas ficará aguardando por 15 minutos. Os voluntários ainda responderão à escala Beck 
(Beck, 2001) de depressão para formar uma linha base do estado de humor no início da coleta.
Voluntários com sintomas de depressão completarão o experimento, mas serão excluídos da
amostra final. O estado de humor será avaliado pela Escala de Afetos de Zanon (Zanon e Hutz, 
2009) e a Escala de Ansiedade de Beck (Beck, 2001), que serão respondidas antes e depois do
tempo de jogo também. Os escores nas escalas e no Teste de Dobrar e Cortar Papel serão
comparados antes e depois dos 15 minutos de jogo ou em espera.            
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ESCALA DE PREFERÊNCIAS POR OBJETOS OCUPACIONAIS: CORRELAÇÕES COM O 
SELF-DIRECTED SEARCH CAREER EXPLORER  

 
CAMELIA SANTINA MURGO

REGINA GIOCONDA DE ANDRADE

A Orientação Profissional tem reconhecidamente sido compreendida como um importante serviço
psicológico e educativo, visto que tem entre seus principais objetivos auxiliar os indivíduos no que
se refere ao planejamento de carreira profissional, além de avaliar características pessoais, com
vistas a realizar escolhas profissionais apropriadas (Savickas, 2004). Não é recente essa proposta da
OP, visto que Holland e Holland (1977) já anunciavam qual deveria ser sua contribuição, ou seja, 
identificar as preferências dos sujeitos, a fim de que obtenham informações sobre as diferentes áreas
profissionais e explorem suas opções ocupacionais. Uma escolha profissional adequada é desejada
por todos dada a importância que a relação homem-trabalho ocupa no projeto de vida do ser 
humano o presente projeto tem como objetivo explorar as relações entre a EPOOc - Escala de 
Preferências por Objetos Ocupacionais e o SDS - Questionário de Busca Autodirigida. Participaram 
da pesquisa 496 adolescentes estudantes de ensino médio de escolas públicas de Presidente
Prudente. O projeto foi cadastrado no comitê de ética em pesquisa da UNOESTE e os sujeitos eram
participantes do projeto de extensão de Orientação e Informação Profissional. A aplicação dos 
instrumentos foi coletiva, sendo que os participantes foram divididos em grupos de
aproximadamente 30 alunos. Foram realizadas análises que permitem a apresentação de resultados
preliminares. A diferença de médias em relação ao sexo verificadas nos dois instrumentos 
apontaram que diferenças nas dimensões Ciências Biológicas e da Saúde da EPOOc sendo que as
mulheres obtiveram maiores médias (M=12,4) em relação aos homens (M=11,6), ciencias Exatas e
Agrárias na qual as mulheres apresentaram médias inferiores (M=9,2) quando comparadas aos
homens (M=10,4). Na dimensão Entretenimento não foram encontradas diferenças significativas. Já
nas tipologias do SDS as diferenças mais expressivas foram nas tipologias Realista e Social. Na
primeira os homens obtiveram média superiores (M= 17,3) ao passo que as mulheres obtiveram
média inferior (M=8,47). Já na tipologia Social as médias das mulheres foram superiores (M=21,9)
enquanto os homens obtiveram médias menos expressivas (M=16,3). As análises complementares 
irão estimar os índices de precisão entre as tipologias Realista, Investigativo, Artístico, Social,
Empreendedor e Convencional do SDS e as dimensões da EPOOc, a saber, Artes e Comunicação,
Ciências Biológicas e da Saúde, Entretenimento, ciências Exatas e Agrárias, Ciências Humanas e 
Burocráticas.             
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INTERESSES PROFISSIONAIS E ESTILOS PARENTAIS: ESTUDO CORRELACIONAL COM 
ADOLESCENTES EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 
CAMELIA SANTINA MURGO

ISABELA LOPES PEREIRA

A abordagem dos estilos parentais tornou-se uma das mais utilizadas formas de investigação acerca
das interações socializadoras na família e sua influência sobre os filhos ao longo do tempo. No 
campo da psicologia observa-se uma preocupação crescente quanto a práticas parentais e suas
possíveis associações com indicadores de desenvolvimento psicológico e comportamental na
adolescência, entre os quais autoestima, depressão, ansiedade, desempenho acadêmico, competência
interpessoal, comportamentos agressivos, entre outros. Investigações acerca dos interesses
profissionais têm sido expressivas, porém pouco tem sido considerado a existência de associações
entre a forma como os pais conduzem seus relacionamentos com os filhos e a construção de seus
projetos de carreira.  A presente pesquisa tem como objetivo verificar as possíveis relações entre
estilos parentais e as escolhas profissionais de adolescentes. Participarão do estudo 100 alunos de 
Ensino Médio de ambos os sexos de colégios estaduais localizados na região de Presidente
Prudente, interior de São Paulo. Os estudantes deverão estar inscritos no Projeto de Orientação
Profissional da clinica-escola de Psicologia da UNOESTE. Serão utilizados como instrumentos de
Coleta de Dados a Escala de Estilos Parentais e o Questionário de Busca Autodirigida (SDS). A
Escala de Etilos Parentais (Teixeira & Gomes, 2000, manuscrito não publicado) é instrumento
elaborado com base na Escala de Responsividade e Exigência Parental (Lamborn & cols., 1991;
adaptada por Costa & cols., 2000), com 15 itens relativos à exigência e 18 relativos à
responsividade. São classificados os estilos paterno e materno e também o estilo combinado do
casal. Já o SDS - Self-Directed Search - (Holland, 1975) cuja versão brasileira é denominada
Questionário de Busca AutoDirigida consiste num instrumento para verificação de interesses
profissionais estruturado em quatro seções: atividades, competências, carreiras e habilidades. Cada 
seção inclui itens representativos dos tipos propostos por Holland que são: Realista (R), Intelectual
(I), Artístico (A), Social (S), Empreendedor (E) e Convencional (C). A avaliação dos resultados
permite a identificação do Código de Holland que é simbolizado por duas letras que representarão o
perfil tipológico do respondente.             
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PROJETO FAZENDO MINHA HISTÓRIA - A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DE HISTÓRIAS 
NA VIDA DE CRIANÇAS ACOLHIDAS 

 
GABRIELA AGUILAR SANTANA

ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA

O Projeto Fazendo Minha História tem como público alvo crianças e adolescentes em situação de
acolhimento, ele surgiu frente à necessidade de garantir um espaço para as histórias de vida de cada
criança e adolescente, visto que essas histórias se perdem no dia-a-dia das instituições. Para isso um 
colaborador utiliza livros de histórias infantis, sendo que o vinculo estabelecido entre o colaborador 
e a criança é uma das principais estratégias e também fonte dos resultados Proporcionar meios para 
que cada criança ou adolescente que se encontra numa entidade de acolhimento entre em contato e
registre sua própria historia. O Projeto Fazendo Minha História conta com a figura de um
colaborador que se encontra semanalmente com a criança e utiliza como seu grande aliado os livros
que são apresentados de forma significativa e individualizada, para que a criança ou adolescente se
envolva com as histórias de literatura, se identifique e se sinta estimulada a falar da sua própria
história. A cada encontro a dupla colaborador-criança vão construindo páginas do álbum de sua
vida através de fotos, desenhos e relatos pessoais. Nele se registram seus dados pessoais, de sua 
família, seus interesses, seus medos e sonhos, o motivo do acolhimento, sua rotina de vida, suas
expectativas, as pessoas importantes e significativas. A partir das histórias de livros infantis,
assuntos como abandono, morte, medo, adoção, família, amizade, ficam mais simples de serem
abordados. Eles funcionam como organizadores do mundo interno e ajudam as crianças e
adolescentes a conseguirem falar do passado e do presente e a pensar em um futuro diferente, um
futuro melhor. Construir e tomar posse de seu álbum ajuda a criança e adolescente a se empoderar
da própria vida, de maneira a dar sentido a sua vivência antes, durante e depois do
acolhimento.            
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12 PASSOS DOS ALCOÓLICOS ANÔNIMO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE 
ESTÁGIO. 

 
DANIEL PESSOA NEGREIROS ATHAYDE

CLAUDIA REGINA PARRA

Este relato retrata a vivência realizada em estágio básico no curso de Psicologia. Trata-se de uma 
observação feita no A.A(Alcoólicos Anônimos),na cidade de Tupi Paulista.Fundado desde março de
1972 com o nome de "Grupo Alegria Amizade na Ação, a associação se familiarizou com o
funcionamento do grupo de A.A que através dos estudo de doze passos ajudam pessoas dependentes 
de alcoolismo se recuperarem, trazendo uma possibilidade de vida nova. Conhecer os 12 passos dos 
Alcólicos Anônimos e verificar sua eficácia na recuperação de dependentes.    Por meio de uma 
observação foi constatado que o grupo de AAs tem por finalidade ajudar os que sofrem com a 
dependência do álcool, é que através da ajuda dos doze passos, literatura a qual eles utilizam como
base do desenvolvimento gradativo e crescimento espiritual e o acolhimento dos mais experentes
em AAs torna mais fácil a caminhada para os novatos concluírem dose passos. Foi também
observado que o grupo tem um vinculo forte e que a preocupação e cuidados com os companheiros
tanto com os novatos e os mais velhos também, se preocupam um com outro, de uma forma
bastante significativa, por isso o sucesso do grupo.      A proposta da observação foi fazer um 
acompanhamento do funcionamento dos doze passos em AAs no qual é utilizado como um método
de filosofia de vida que os integrantes de AAs utilizam em suas praticas diárias como: renovação do 
voto de um dia sem o consumo álcool no qual eles renovam esse propósito a cada dia, e sempre,
evitar o 1° gole. Sendo assim o AAs é uma irmandade que ajuda homens e mulheres a se libertarem
do vício de beber. E para se tornar membro do grupo não precisa pagar mensalidades. Os membros 
de AAs são autossuficientes, graças as contribuições dos membros de AAs em forma de gratidão. O
AAs não é ligado a nenhuma religião ou seita, não apoia nenhum movimento político ou tem partes
com alguma instituição, sendo que o único objetivo é se manterem-se sóbrios, e ajudarem outros 
alcoólatras (JUNAAB, 2006). O primeiro dos dozes passos em AAs mostra que "A admissão da
impotência perante o álcool", é onde o sujeito percebe os danos causado pelo vicio quando chega no 
fundo do posso. Segundo, Campos (2004) afirma que as representações de membros dos AAs
também se remetem às perdas sofridas na família, no trabalho e nas amizades.    
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A ATUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL NO ÂMBITO DO COOPERATIVISMO 
 

ANNA PAULA MARCILIO

O presente trabalho visa apresentar um relato de experiência acerca do Estágio em Promoção de
Saúde realizada em uma cooperativa de produtos recicláveis na cidade de Presidente Prudente- SP. 
Visa também apresentar a importância do trabalho do Psicólogo Social no contexto desta
Cooperativa. Parte-se da visão de que a psicologia pode e deve ser uma ciência transformadora e
posta a serviço de todos inclusive daqueles que por uma condição de classe ficam excluídos de seus
possíveis efeitos benéficos.   O presente trabalho tem por finalidade analisar a relação dos
trabalhadores com a cooperativa em todos os seus aspectos, abarcando desde o cotidiano dos 
cooperados e sua visão de realidade, considerando aspectos objetivos e subjetivos, passando pela
visão de si mesmo e dos outros, até a realidade em que vivem ao meio de trabalho, e as condições
culturais, sociais, políticas e econômicas. Neste processo, buscar-se-á possibilitar aos mesmos uma 
compreensão de suas escolhas e eventuais consequências, ponderando alternativas ou possibilidades
de crescimento e expectativas de vida a partir de sua situação concreta, imponderando-os para que 
continuem a buscar a efetivação de potencialidades de desenvolvimento pleno de sua
individualidade.    A finalidade do Estágio de Promoção de Saúde resulta em contextualizar as
relações de trabalho, colaborando com a melhoria na qualidade destas relações e de vida dos
cooperados, promovendo a autoestima e a autogestão da organização do trabalho, resgatando o
trabalhador como indivíduo pleno de potencialidades e imponderado para efetivá-las.     Foram 
observadas, descritas e analisadas, em um primeiro momento, as relações pessoais entre os 
cooperados, os conflitos e a forma de lidar com as divergências no desempenho das diversas
atividades que compõem o trabalho, considerando a produção e o resultado como coletivos e
participativos, diferentes dos outros modos não cooperativos de organização da produção. Em 
termos práticos ,as ações realizadas foram em sequencia: utilização do Mural da cooperativa para
levar aos trabalhadores frases para reflexão, pois no inicio devido a inexistência de trabalho
psicológico com os mesmos existia uma dificuldade de retira-los das atividades; depois com o 
decorrer do estágio foram feitas intervenções coletivas por meio de jogos dramáticos durante as
reuniões semanais entre os cooperados com temas específicos escolhidos a partir das observações; 
registro de história de vida individual com o objetivo de promover a autoestima e a reflexão sobre a
própria existência e a importância da cooperativa para cada um; roda de conversas com os
cooperados uma vez por semana ao final do expediente para tratar de temas como o cooperativismo, 
atividades culturais já praticadas por eles com a finalidade de desenvolver suas individualidades;
visitas a outras cooperativas com o objetivo de incorporar conhecimentos; aconselhamento
psicológico com vistas a atender necessidades emergenciais no contexto supracitado.    
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A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA PARA A MUDANÇA DE CULTURA 
ORGANIZACIONAL. 

 
MAÍRA MARQUES ROBERTO ALVES

ILZA LÍGIA BICEGLIA

O trabalho em questão é fruto da experiência obtida no Estágio Supervisionado em Promoção de
Saúde, Trabalho e Educação com ênfase em Psicologia Organizacional, do curso de Psicologia da
UNOESTE. O estágio foi realizado em uma empresa familiar do setor de Hotelaria de Presidente
Prudente. A psicologia está atuante nas empresas atualmente, não somente nos processos de
administração de recursos humanos, mas em ações relativas ao bem-estar dos colaboradores, e até 
mesmo nas emoções geradas no ambiente de trabalho, muitas vezes fatores de estresse negativo. Em
termos de bem-estar, os psicólogos podem atuar na criação de programas de qualidade de vida, na
prevenção de doenças ocupacionais, na formulação de estratégias para melhoria do clima 
organizacional e da satisfação dos empregados. A partir desse estudo da cultura organizacional, 
tivemos como objetivo fundamental conhecer de forma mais profunda a complexidade da
organização para então desenvolver planos, programas e projetos em busca de uma participação 
consciente da direção e também dos colaboradores, visando identificar os padrões culturais e
fixando a missão, a visão e os valores, já que acreditamos que esta seria a forma para o
desenvolvimento saudável da organização.     Através disso percebemos que a psicologia contribuiu
para a percepção da importância da psicóloga e da estagiária no RH da empresa familiar. Portanto,
houve mudança no papel da gestão a medida que a psicologia contribuiu para tal amadurecimento,
mudando assim a cultura. Essa mudança cultural seria como traças uma nova meta, uma nova
maneira ou postura de realizar os procedimentos, já que a cultura organizacional está diretamente
relacionada aos comportamentos dos colaboradores, a motivação, a produtividade e também na 
satisfação das pessoas envolvidas.      No decorrer do estágio foram feitas observações e entrevistas
informais que proporcionaram uma análise da cultura organizacional para o devido diagnóstico e a
atuação da estagiária. Através de tais instrumentos combinados, mais a participação em reuniões de
encarregados e de funcionários foi possível perceber as inúmeras barreiras existentes dentro da
organização diante das mudanças emergentes da atuação do psicólogo. A princípio, foram
encontradas dificuldades, devido à rigidez e acomodação da organização frente a alguns aspectos
implantados pela direção anteriormente.     
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A IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO PROCESSO SELETIVO DE UMA 
EMPRESA DO SETOR SUCROALCOOLEIRO  

 
LEILA FERNANDES DE SOUZA

TANIA NASTARI PINZAN
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE

O Relato de Experiência refere-se ao estágio em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação, ênfase 
na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, desenvolvido no último ano do curso de
Psicologia, e que tem como um dos seus objetivos propiciar ao aluno-estagiário iniciar sua história 
profissional. A Avaliação Psicológica difunde e representa uma parte relevante da atuação 
profissional dos psicólogos, é um processo técnico e científico de coleta de dados, estudos e
interpretação de informações a respeito dos fenômenos psicológicos, resultantes da relação do
indivíduo com a sociedade, que, de acordo com cada área do conhecimento, requer metodologias
específicas. A Avaliação Psicológica fornece subsídios para o desenvolvimento de trabalhos nos
diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles, saúde, educação, trabalho, entre outros. No
contexto organizacional, encontrar o profissional adequado para as demandas do mundo
coorporativo, é um desafio para o psicólogo. Neste sentido, a Avaliação Psicológica passa a ser
vista como um instrumento, uma ferramenta de análise, que auxilia na tomada de decisão no 
momento da escolha de um novo profissional O estágio foi desenvolvido em uma empresa de 
grande porte do setor sucroalcooleiro no interior paulista e tem como objetivo a implantação da
avaliação psicológica no processo seletivo.    Concluiu-se que a avaliação psicológica é uma 
ferramenta facilitadora no momento de decidir a escolha de um profissional. No cenário atual o
psicólogo organizacional deve estar preparado para utilizar estratégias de avaliação para atingir suas
metas e objetivos, conhecendo as ferramentas disponíveis no mercado. Com a avaliação psicológica
o profissional agrega a seu trabalho a visibilidade necessária para a construção de sua identidade
profissional.     Nesta empresa o setor de Recrutamento e Seleção é responsável pela contratação de 
mão-de-obra conforme perfil e habilidades de cada função/cargo e já utiliza a avaliação psicológica
como recurso auxiliar nos processos seletivos. Mas não são todas as Unidades que possuem o
profissional psicólogo. Na unidade de Presidente Prudente as vagas são planejadas e requisitadas 
pelos gestores da empresa e antes do inicio do estagio, a seleção dos candidatos contava apenas com
provas de conhecimentos gerais e específicos, entrevista individual e entrevista com os gestores.
Com a realização do estagio foi possível iniciar também a implantação da avaliação psicológica,
com uso de testes específicos para funções administrativas, supervisão, motoristas e técnicos que
exigem habilidades especificas pessoais e interpessoais, como capacidade de comunicação, pró-
atividade, flexibilidade, capacidade para trabalhar em equipe, organização, ou em vagas que precise
de bom raciocínio lógico e atenção    
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 
 

ANA CELIA SAMARA FERRARI BOSSONI
NATHALIA NICOLAU HENGSTMANN

ROSILEIA CÍNTIA FABIAN

O presente trabalho visa apresentar um relato de experiência do Estágio em Promoção de Saúde no
âmbito Organizacional, realizado em uma empresa de segurança na cidade de Presidente Prudente-
SP. Será apresentado a importância do trabalho do psicólogo organizacional, tendo em vista a
importância da avaliação organizacional, para que a organização tenha ciência de quais são as 
necessidades daquele ambiente de trabalho, e o que deve ser alterado. O projeto tem como objetivo 
avaliar as necessidades da empresa, de seus funcionários, e principalmente a qualificação que os
clientes à colocam.    Nossa finalidade dentro do Estágio em Promoção de Saúde no âmbito
Organizacional foi fazer com que a organização compreenda e entenda o olhar do cliente, e
modifique o que for necessário para lhe agradar, pois nossos resultados mostraram que clientes
satisfeitos significa propagandas positivas e fidelidade à empresa.      Nesta empresa, há cursos de 
formação de vigilantes, sendo 16 dias de curso no período diurno, e 40 dias no período noturno. No
ultimo dia de curso é aplicado a avaliação organizacional, em média de 20 à 45 pessoas, para que 
cada cliente demonstre o grau de satisfação perante ao curso, professores, funcionários e
organização.     
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A IMPORTÂNCIA DO CONTRATO PSICOLÓGICO EM UMA INTERVENÇÃO JUNTO A UM 
PROJETO SOCIAL 

 
MARCELA APARECIDA OLIVEIRA TEODORO CRIVELI

O presente trabalho expõe uma reflexão sobre a experiência de estágio em Promoção de Saúde
junto a um Projeto Social voltado ao atendimento de crianças/adolescentes em contra-turno 
escolar.Justifica-se a realização deste pela necessidade de construção de parâmetros psicossociais
para a inserção inicial do psicólogo no trabalho em instituições.Para tanto,acompanharemos a
reflexão de Bleger (1991)a respeito da relação entre grupo e instituição. Descrever uma experiência 
de estágio em Promoção de Saúde junto a um Projeto Social voltado ao atendimento de
crianças/adolescentes em contra-turno escolar. Refletir sobre a importância da construção de
parâmetros psicossociais para o contrato psicológico inicial firmado entre o profissional e a
instituição. Apontar algumas dificuldades encontradas ao longo do processo de intervenção em suas
relações com o contrato psicológico     É muito importante que os parâmetros psicossociais sobre os 
quais o trabalho do psicólogo é contratado sejam os mais amplos possíveis,abarcando atores
institucionais que a princípio não pareciam determinantes para o sucesso da intervenção.Postulamos
a necessidade de que o contrato seja construído com a participação de todos os segmentos
envolvidos.     Houve uma solicitação por escrito da direção da instituição ao curso de Psicologia da
Unoeste,para que fosse firmada parceria de estágio.O supervisor de estágio visitou a instituição e 
manteve contato com uma técnica(assistente social) e a diretora.Durante a primeira reunião, ficou
claro que o Projeto Social era mantido por verbas enviadas por outra instituição escolar particular
do município, mas havia autonomia plena para que o trabalho fosse realizado.Diante das 
solicitações,o estágio remunerado com carga horária de vinte horas semanais começou a ser
realizado através de observação junto as ações do Projeto que consistiam em aulas de
informática,educação física - karatê, futebol- iniciação musical, ações de reforço escolar, artesanato,
etc. Após a observação foi construído um projeto de intervenção junto as crianças/adolescentes
divididos por faixa etária,com objetivo de refletir sobre os sentidos e significados sociais da
violência neste contexto e o mesmo foi apresentado as mesmas pessoas que haviam participado da
primeira reunião. A partir do consentimento das mesmas,o projeto foi implementado e começou a
enfrentar as primeiras dificuldades,com reações negativas por parte dos profissionais da instituição 
e dos usuários, caracterizando o que Bleger chama de ansiedade paranóide. Esta designaria o medo
de não poder continuar reagindo com os modelos estabilizados e assimilados pelas pessoas
envolvidas nos grupos e/ou instituições.Diante dessa ansiedade expressa por atitudes pouco 
amistosas para com a estagiária, fez-se necessário ampliar o contrato psicológico,incorporando as
reuniões os profissionais da instituição e da mantenedora o que resultou numa acolhida real às
propostas do estágio.    
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A IMPORTÂNCIA DO TRIPÉ: PARCERIA DA EMPRESA; O SUPERVISOR DE ESTÁGIO E 
INTERESSE DO ALUNO NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PSICÓLOGO. 

 
ILZA LÍGIA BICEGLIA

VANESSA NACCARATO PIFFER
ZULMIRA ZAFANI RAMALHO

Atualmente o mercado de trabalho traz muitos desafios para o profissional recém formado. Alguns
são os conceitos decisivos para determinação do sucesso ou fracasso acadêmico. O triangulo 
relacional estabelecido entre aluno, supervisor e empresa integra esse processo. A experiência é
referente ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação, iniciado em
janeiro de 2012, no setor de Recursos Humanos de uma organização de Presidente Prudente. Foram 
realizados, concomitantemente ao estágio, grupos de estudos e supervisões, com o propósito de
discutir assuntos relacionados à vivência prática.  Propõe uma reflexão sobre os fatores 
contribuintes com processo de ensino aprendizagem na formação do profissional psicólogo durante
a vivência de estágio, baseada no tripé: "abertura" da empresa; disposição do supervisor de estágios
e interesse do aluno.     Com efeito, mediante a ausência de um local experimental toda a ação do
aluno e supervisor restaria frustrada, uma vez que não houvesse conteúdos práticos para vincular à
teoria. Isso implicaria uma sensível carência ao ensino, haja vista que, por vezes, o significado de
uma informação somente é compreendido através do contato com a realidade. A ação de associar 
teoria e fato compreende um exercício valoroso ao processo de formação profissional.      Segundo 
Coll & Colomina (1996); Del Petre, Garcia, Bolsoni-Silva & Puntel (1998) o professor/supervisor 
desempenha um papel importante na construção dos saberes, sendo este um facilitador das
potencialidades humanas, além de ser responsável pela inserção do aluno junto ao meio intelectual,
levando ao aprimoramento e ao desejo por novos conhecimentos. Nesse sentido, o supervisor é
aquele que auxilia o aluno na vinculação dos aspectos práticos e teóricos do conhecimento. Ao
aluno cumpre resgatar e aperfeiçoar as informações apreendidas em contexto acadêmico, a fim de
relacioná-las aos fatores experienciados no ambiente de atuação. É possível afirmar que, se o 
exercício de reflexão do aluno é mediado pelo supervisor, o trabalho do supervisor só pode ser
satisfeito mediante o empenho do aluno, constituindo uma relação interdependente. A empresa
integra o triangulo relacional na medida em que concede um lugar de atuação para aluno.     
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO REGULAR: FALTA 
DE CAPACITAÇÃO OU DIFICULDADE DE ENSINAGEM?  

 
ADEMIR CHRISPIM MOREIRA

ADRIANA VENDRAMIN FÚRIO
CLAUDIA REGINA PARRA

Este exposto retrata uma experiência com o processo de inclusão de uma criança com Síndrome de
Down na escola regular. Este procedimento, exatamente por diferenciar da arcaica prática da 
integração, desafia os sistemas sociais comuns a realizar mudanças fundamentais em seus
procedimentos e estruturas. Muito já se falou de inclusão social como processo construtivo de uma
nova sociedade através de transformações, seja no ambiente físico, na mentalidade dos profissionais
e do próprio portador de necessidade educativa especial. Nesta reflexão se identifica a dificuldade
do professor em lidar com esse aluno no contexto relacional. Discutir e refletir sobre na inclusão do 
portador de Síndrome de Down na escola regular.    É sabido que todas as crianças deveriam 
"freqüentar" a escola e com isso aprender, na prática observamos que isso ainda não acontece.
Identifica-se claramente que algo inadequado está acontecendo quando o aluno não quer ficar na 
escola. Desmotivação? Exclusão? Se o aluno está apresentando dificuldade em aprender, talvez a
professora também esteja apresentando dificuldades para ensinar. Esta vivência nos permitiu traçar
um quadro das questões que norteiam o processo de inserção do Portador de Síndrome de Down na
escola,inclusive nos induzindo a conhecer o caminho a ser percorrido.      Este relato parte da 
observação de inclusão de um aluno down no ensino regular. Na etapa diagnóstica foram utilizados
entrevistas com alunos, professores e demais profissionais do ambiente escolar. Primeiramente,
tanto a professora, como a coordenadora foram categóricas em alertar sobre a inexperiência para
lidar com a criança com sindrômicas. Acrescentaram que a cuidadora, contratada pela prefeitura a 
pedido da direção, também não era inexperiente, enfim, esclareceram que não se sentiam aptas a
prática que se propunham. Pelas suas expectativas, se a criança aprendesse a interagir com os
colegas, já seria um ganho, pois esta reagia agressivamente a qualquer tipo de aproximação,
tratando os colegas de sala com atitudes de empurrões e mordidas. Nas primeiras observações
verificou-se o isolamento da criança em questão, a falta de interação e incentivo para que
participasse. Durante o estágio fomos propondo aproximações e interações com os colega que
foram aos poucos aceitando. Logo após, a professora se aproximou e passou a ser mais
participativa, assumindo a responsabilidades de "educadora também da criança portadora de
deficiência", não mais deixando apenas a cuidadora esse compromisso.Fazia brincadeiras,
convidava-a a participar das atividades e tentava diversas formas de demonstrar afeto, vale salientar
que não foi realizada neste período nenhuma capacitação, ou seja, ela usou de seus próprios 
recursos. Em conseqüência desta iniciativa, os colegas mudaram, promovendo também sua
participação. Assim, notou-se que a criança, por interagir em grupo, tinha aprendido o nome de
todos os colegas e estava mais alegre, sinalizando assim a inclusão.    
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A OFICINA DE ATELIÊ DE PINTURA EM TELA NA UNATI DE ASSIS PARA ALÉM DO 
ATO DE PINTAR. 

 
CRISTINA DINIZ CORAL

ALINE TONDINI SALVADOR
HELENA RINALDI ROSA

LARA GIACOMETTI HERRERA

Introdução: A Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da Faculdade de Ciências e Letras
(FCL) da UNESP de Assis é um programa que visa oferecer aos idosos a oportunidade de usufruir
de oficinas criadas para atender as suas necessidades. Uma das trinta e duas oficinas oferecidas pelo
projeto é a oficina de Ateliê de Pintura em Tela e que está em funcionamento desde 2011. Essa
oficina funciona uma vez por semana e possui duração de uma hora e meia. O grande interesse dos 
idosos pela pintura se deve ao fato de que a proposta artística possibilita a experimentação de novos
conhecimentos e também a exteriorização de sentimentos humanos que não podem ser
demonstrados pela linguagem conceitual.  Objetivos: A oficina possibilita, além de um contato com 
os conceitos básicos da pintura em tela, o autoconhecimento. Muitos dos alunos no começo das
atividades acreditavam que não seriam capazes de aprender e de superar seus próprios medos, entre
eles, de errar e de colocar tinta na tela. Esse foi o grande objetivo ao longo do desenvolvimento do
projeto, fazer com que eles aprendessem e se conhecessem melhor. A elaboração de uma imagem
harmônica e que gera satisfação ao idoso são consequências desse processo de aprendizagem. 
    Conclusões: A oficina foi elaborada respeitando os limites de cada participante e suas
possibilidades de ações. A estimulação e os elogios foram um recurso encontrado para incentivar e
esclarecer para os idosos de que as técnicas não podem ser apreendidas de um dia para o outro. Essa 
oficina artística demonstra que a aprendizagem se constitui como um processo e que envolve, mais
do que as técnicas, a elaboração dos sentimentos através de um novo significado, o ato de pintar. O
ato de pintar permite que os sentimentos que não conseguem ser exprimidos através da linguagem
conceitual encontrem uma forma de se manifestarem. A aproximação com a arte e o
desenvolvimento de um trabalho artístico não estabelece idade e nem poder aquisitivo, mas exige
paciência, força de vontade e criatividade.     PROEX - Pró Reitoria de Extensão 
Universitária Descrição da atividade: Os materiais utilizados na oficina são oferecidos pela própria
instituição. Os idosos são orientados de maneira individual para que todas as demandas sejam 
elaboradas e esclarecidas. Os participantes produzem quadros de diferentes tipos e desenhos;
acredita-se que desta forma a expressão criativa de cada um possa se manifestar livremente. É
possível notar que os participantes aprenderam as técnicas básicas de pintura em tela e que 
obtiveram uma melhora na percepção visual dos desenhos, tamanhos e cores. Observou-se um 
desenvolvimento na coordenação motora, no senso crítico, na convivência em grupo e também na
autoestima. Essas características são demonstradas pela maneira de pintar e são decorrentes da
satisfação na produção dos quadros.     
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A PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL NO CONTEXO DO COOPERATIVISMO 
 

QUELEN PRISCILA FERRACIOLI
DAIANE SILVA DOS SANTOS

JULIANO CESAR BONFIM
ADRIANA NOBRE

ROSILEIA CÍNTIA FABIAN

O presente trabalho visa apresentar um relato de experiência acerca do Estágio em Promoção de
Saúde no âmbito Organizacional realizado em uma cooperativa de produtos recicláveis na cidade de
Presidente Prudente- SP; bem como, apresentar a importância do trabalho do psicólogo
organizacional no contexto desta Cooperativa, tendo o enfoque na facilitação das relações
interpessoais, na importância da coletividade, na autogestão, na integração e no bem-estar no 
trabalho. A cooperativa conta atualmente com 46 cooperadores que realizam o trabalho de coleta
seletiva, de triagem e de venda dos materiais recicláveis às indústrias recicladoras. Tem uma ação 
inovadora por ser a responsável pela coleta seletiva de lixo em toda cidade de Presidente Prudente.
 O projeto tem como objetivo planejar a superação de uma série de hábitos e valores existente no
grupo, para que haja comunicação, pois são requisitos importantes para o fortalecimento de uma
cooperativa, favorecer um trabalho em equipe para a exposição de conceitos e ideias sobre
cooperativismo aos futuros cooperados. Enfatizando um trabalho com relação à postura dos
cooperados para com o desempenho do trabalho realizado coletivamente, abolir condutas
independentes e individualizadas e focar no grupo na questão da autogestão em relação ao papel da
diretoria visando, orientá-los para a importância e a responsabilidade de cada um, e prepará-los para 
atuarem de forma autônoma.     Nossa finalidade dentro do Estágio em Promoção de Saúde no
âmbito Organizacional foi fazer com que os cooperados introduzissem comportamentos coletivos
deixando a individualidade e aceitando mudanças não somente de comportamentos, mas, no entanto 
deixando pensamentos rígidos que geram ansiedade e atitudes de esquiva. Assim nosso trabalho
pautou-se em focar na equipe um trabalho coletivo em que todos conseguissem se perceberem uns
nos outros, trocando ideias sobre suas preocupações e métodos de trabalhos, saber conversar uns
com os outros sempre mantendo o bom senso, e dessa forma realizar uma convivência no âmbito
organizacional coletivo e não individualizado.      Nesse sentido, que o trabalho embasou-se nas 
práticas da psicologia organizacional, obtendo um trabalho voltado na motivação, treinamento,
acompanhamento de desempenho, aconselhamento quando necessário e de acordo com a demanda.
Assim a implantação de melhorias dentro da cooperativa é um dos intuitos da psicologia, para que 
os colaboradores possam adquirir um bem estar dentro do âmbito do trabalho, algo que atualmente a
maioria não está obtendo, por razões diversas. Os aspectos apresentados foram dificuldades em se
perceber como um grupo e dessa forma trabalhar em equipe para um bem comum, ter uma gestão 
mais qualificada e sólida na obtenção de transmitir segurança aos colaboradores, obter um
comprometimento com o trabalho e com a pessoas envolvidas são aspectos que devem ser
trabalhado ao longo do processo de estágio que está sendo realizado.     
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A VIDA SOCIAL EM AMBIENTE HOSPITALAR 
 

VANESSA NACCARATO PIFFER
JOSIANE MACHADO RUIZ

A complexidade deduzida na história da existência humana intermitentemente conduziu o homem à
elaboração de proposições mais ou menos científicas para explicar as verdades contidas em suas
experiências. Diferentes paradigmas pertenceram a distintas épocas, emoldurando, cada qual, um 
entendimento acerca da saúde e da doença e as formas de lidar com ela. Se por um lado o modelo
biomédico ajustou o entendimento cartesiano de um corpo e uma mente dissociados, valorizando
cientificamente a doença, em detrimento da pessoa humana; o modelo psicossocial reintegrou o 
homem, e reconheceu a interdependência da relação indivíduo-mundo. Não obstante, toda a 
discussão articulada permeia, em última análise, a relação estabelecida entre o profissional da saúde
e o seu paciente. Ocorre que, paralelamente a isso, persiste ao homem, mediante seus pares, o
atributo natural de viver socialmente. Durante um processo de internação a história do homem
contempla também o cotidiano vivenciado no ambiente hospitalar, de modo que os outros pacientes
passam a constituir figuras relacionais da sua realidade. Freud (2006, p. 74 - 77) assinala que 
embora não há nada que uma pessoa possa ter mais certeza do que o "sentimento de Eu" - a 
existência do próprio ego - e que a evolução dos anos admita a constituição de um perímetro entre o 
ego e o mundo externo, isso não impede, em cada estágio da vida, a interação entre as duas
unidades, concebendo uma situação de influência mútua.  A proposta do presente trabalho é 
analisar, em ambiente hospitalar, as interações veiculadas pelos pacientes na constituição de um
vinculo emocional durante o processo de internação.    Considerando a repercussão que o contato 
com os outros pacientes pode efetivar na estruturação da pessoa internada, parece relevante ao
profissional da psicologia auxilia-la na compreensão dos aspectos atinentes ao seu próprio ser e
aqueles que são devidos a elementos exteriores, promulgando, em alguma medida, o
reconhecimento do ego.      O Estágio Supervisionado em Processos Clínicos, efetivado na Clínica 
de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital Regional de Presidente Prudente permite o
contato com pacientes maiores de dezoito anos, do sexo feminino e masculino, acometidos por
diferentes patologias. A escuta e observação dos pacientes no atendimento em leito possibilitou a 
percepção de mecanismos de projeção e introjeção na relação estabelecida entre eles. Melanie Klein
(2006, p. 284) considera que à semelhança do bebê, que projeta suas emoções sobre a mãe,
transformando-a em um objeto bom ou perigoso, a pessoa adulta também o faz em suas relações,
em maior ou menor grau, a depender da coesão do ego. Assim, vínculos de amor e ódio são
constituídos, e manifestados em expressões de carinho e segurança, bem como de ciúme e inveja. É
frequente no discurso do paciente menção aos comportamentos concretizados por seus colegas de
quarto, associados a um conteúdo emocional.     
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ANÁLISE DE CULTURA E CLIMA: A CONCILIAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO DE FATORES 
DE GESTÃO E SOCIAIS NO TRABALHO 

 
LARISSA BATISTA

MARCIA CARVALHO
ILZA LÍGIA BICEGLIA

O presente trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e
Educação, do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista, e está sendo realizado em uma
indústria situada na cidade de Pirapozinho. O estágio tem como ênfase a Psicologia Organizacional
que investiga os fenômenos psicológicos interferentes nas organizações e influenciam nos 
problemas organizacionais relacionados à gestão de pessoas. Na empresa em que estagiamos,
estamos identificando problemas e grandes dificuldades com relação ao desempenho dos seus
colaboradores, devido à grande parte deles apresentarem comportamentos inadequados por uso de 
bebidas alcóolicas, drogas, problemas financeiros e familiares, que se estendem para o ambiente de
trabalho. Outro problema apresentado pela empresa trata-se da escassez de mão de obra para suprir 
as necessidades de produção.  Para investigar e verificar essa demanda emergente, realizaremos
uma pesquisa de clima e cultura da organização, para levantamento de variáveis e características
específicas que interferem na dinâmica do seu funcionamento, bem como, verificar as demandas
sociais da comunidade que refletem o perfil dos colaboradores contratados. Neste sentido, temos
como objetivo levantar as reais necessidades para o encaminhamento do planejamento de ações que
possam ir de encontro com a missão da organização e atenção à saúde do trabalhador, e com isso 
podermos realizar as intervenções necessárias tendo como base os resultados apresentados.     Dessa 
forma, é importante ressaltar que apartir do diagnóstico correto da organização, será possível
intervir de forma a maximizar a visão da gestão de pessoas na empresa como um todo, uma vez que
uma intervenção sócio-educativa e psicossocial, que enfatize a importância de cada um desenvolver
o seu papel profissional, e responsabilidade enquanto participantes de grupos de trabalho
interdependentes permitindo a consciência das relações interpessoais, da dinâmica dos grupos,
fatores sociais que interferem no desempenho dos colaboradores, e consequentemente afetando a
produção e a qualidade dos serviços prestados.     Como metodologia da pesquisa de clima e cultura 
utilizaremos o método da observação direta das relações interpessoais e dinâmica grupal da
organização, além de entrevistas com os encarregados de todos os setores, no setor administrativo,
diretores da empresa e funcionários de serviços gerais, para a coleta de dados referentes a percepção
dos colaboradores sobre a realidade do seu trabalho e avaliação da gestão da organização, bem
como o nível de satisfação e sugestões para melhoria    
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COMUNICAÇÃO: MEDIAÇÃO ENTRE SOFRIMENTO PSÍQUICO E TRABALHO 
 

ROBERLEY VAGNER SOUZA
ILZA LÍGIA BICEGLIA

Em Dejours (1991;1994; 1996), encontramos a concepção sobre a existência de uma relação da 
história pessoal de cada individuo que é transferida ao trabalho, afirmando ainda a existência de
uma ressonância simbólica, que por características herdadas, afetivas e outras anteriores, faz com
que haja esta articulação com a tarefa realizada e o coletivo. O homem pela força de seus braços,
desenvolvimento de sua cognição, adaptação e formulação de seus instrumentos, atingiu sua
evolução. Mas, ainda não contente, e por forças psíquicas, até mesmo desconhecidas, ele busca a
transcendência, o aumento de sua produção e formas de satisfações recicláveis, não atingindo o
ápice de seu prazer. Contudo depositante, e agente ativo no ambiente, seu prazer que jamais é
encontrado, têm algumas gratificações, reflexo de seu trabalho, este que também se faz criador de 
identidade social ao próprio indivíduo. Provendo uma reconciliação entre o inconsciente e os
objetivos da produção. E isso pode ser observado a partir da escolha da profissão, condições reais
de trabalho, desenvolvimentos de funções e de interação com o caráter coletivo no espaço social do
trabalho.O tema sofrimento psíquico, está entre um dos mais amplos a ser discutido na Psicologia,
pois esse pode estar associado tão qual é determinado pelo próprio indivíduo, ou seja, apresentado
por sua via consciente e inconsciente. Mas direcionando a uma visão onde o sofrimento psíquico é
apresentado em sua vertente interpessoal e em suas relações psicossociais no trabalho, observa-se o 
papel da comunicação. Sabendo ainda, que é neste espaço coletivo, por via do discurso, que o ser 
adquire sua identidade, via esta que também é geradora de impasses de sofrimento psíquico. Este 
trabalho através de referenciais bibliográficos, busca articular a importância da comunicação, como
ponto fundamental para um melhor manejo do sofrimento psíquico nas relações humanas e
laborativas.    O homem se comunica de forma verbal, não verbal e pelos seus instrumentos. Além
do que é apresentada por teorias à existência de uma comunicação inconsciente e coletiva. Logo
quando a comunicação falha, as relações interpessoais também são falhas, com formação de zonas
potenciais de sofrimento. Espera-se ainda que tal sofrimento psíquico, no local de trabalho, pode ser
minimizado, através de mediações das comunicações, principalmente pelas lideranças, contribuindo 
para que o indivíduo desperte uma melhor percepção e direcionamento saudável dos sofrimentos
gerados nesses processos de comunicações.     O presente trabalho refere-se a reflexões 
desenvolvidas a partir de pesquisas bibliográficas, discussões em grupo de estudos, e supervisões
orientadoras no "Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação" do curso
de Psicologia da UNOESTE.    
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DESAFIO DE GESTÃO DE PESSOAS DENTRO DE TODOS OS PRINCÍPIOS EM UMA 
INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA 

 
RAIZA PROVANA BERTONCINI

CIRLENE TIEMI TUGUIMOTO

Este projeto de trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação, do curso de Psicologia e está sendo realizado em uma instituição filantrópica na cidade
de Presidente Prudente. O estágio tem como ênfase a Psicologia Organizacional, que estuda os
fenômenos psicológicos nas organizações do trabalho. Mais especificamente, atua sobre os 
problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos e pessoas. Neste momento a 
instituição passa por transformações na gestão, e pretende implementar a psicologia organizacional,
principalmente a gestão de pessoas. Atualmente fala-se em estratégia de recursos humanos para 
expressar a utilização deliberada das pessoas para assegurar que elas possam cumprir
adequadamente com a missão organizacional. A gestão de pessoas é uma área muito sensível e
extremamente contingencial e situacional, pois depende de vários aspectos e de uma infinidade de
variáveis importantes. A instituição da qual nos referimos tem implantado na sua cultura
organizacional a questão do voluntáriado e da filantropia, o que muitas vezes atrapalha a definição 
de cargos e papeis dentro da instituição, gerando um nivel de ansiedade e insegurança muito grande,
por este fato o trabalho que será realizado deve ser feito com muita cautela. É fundamental para a
instituição que haja um clima organizacional saúdavel, uma vez que ela atende uma população
vulneravel, tanto no aspecto social, quanto familiar, já que a mesma atende tanto crianças como
adolescentes e suas respectivas familias. O objetivo inicial é uma pesquisa de clima e cultura da
instituição, para levantamento de questões específicas do seu funcionamento. Os objetivos
especificos são: Mostrar para instituição a importância da gestão de pessoas para melhor qualidade
do trabalho realizado pelos funcionários. Implementar tecnicas de seleção e treinamento, uma vez 
que o alto grau de vulnerabilidade da população atendida pede que os funcionários tenham
adequação especifica para determinados cargos    Ainda não há uma conclusão pois a gestão de 
pessoas começou a ser implementada agora, no segundo semestre de 2012, portando ainda não 
sabemos o resultado da mesma, que se desenvolverá ao longo do semestre Ao final, pretendemos
concluir como a psicologia organizacional influenciou na dinâmica da instituição.      Inicialmente 
para a pesquisa de clima e cultura utilizaremos observação direta das relações interpessoais e
grupais da instituição, e um questionário de entrevista para coleta de dados dirigidos referentes a
percepção dos colaboradores sobre a realidade do seu trabalho e avaliação da gestão institucional, 
além do nível de satisfação. O questionário será aplicado em todos os colaboradores, independente
de cargo, tempo de serviço ou vínculo com a instituição. Baseado nos resultados apresentados tanto
no questionário quanto nas observações constantes poderemos realizar procedimentos tecnicos que
promovam a melhoria do clima organizacional.     
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DETENTAS: A AÇÃO DA PSICOLOGIA  
 

CAROLINE CARRETEIRO MARTOS
MARCIELLE CRISTINA AZEDO CAVALARI

O projeto reeducar para a cidadania visa esclarecer como é a realidade das mulheres que se
encontram no sistema prisional e a preparação para a saída temporária, onde as reeducandas criam
uma grande expectativa para retornarem a seus lares e vivenciar novamente a dinâmica familiar,
despertando assim vários sentimentos que precisam ser compreendidos pelas detentas. Percebe-se as 
necessidades de se trabalhar a auto-estima, as capacidades, os desejos, os restabelecimento de 
vínculos afetivos e a valorização pessoal. O apoio emocional é importante, bem como informações,
discutir os temas referentes à sua realidade a fim de fazê-la vislumbrar as perspectivas de vida mais 
positiva, conseqüentemente, mudando seus paradigmas.  Proporcionar a reflexão às reeducandas 
para não cometer delitos que as levem de volta ao encarceramento, conscientizando-as sobre as 
situações de risco que o mesmo favorece. Melhorar a auto-estima. Retomar os laços afetivos 
fragilizados devidos o período recluso.    As detentas que foram trabalhadas, todas retornaram após
a saída temporária e informaram estar mais conscientes dos perigos que as cercam. A sociedade
passa a não confiar nessas mulheres por terem um registro criminal e perdem qualquer chance de ter 
um emprego. Para mudar este perfil, torna-se importante a prevenção, educação e a capacitação
profissional. A cada dia que passa aumenta o número de mulheres no sistema prisional. É
necessário construir mais políticas públicas adequadas para a reeducação e a ressocialização para
dar suporte as essas mães e a seus filhos, pois eles também sofrem o preconceito. Quando a
reeducanda reflete sobre suas atitudes e atos cometidos, passa a mudar sua visão em relação a
si.     O projeto foi desenvolvido em uma penitenciária feminina, localizada no oeste paulista, com
reeducandas do regime semi-aberto. Foram realizadas atividades com músicas, filmes e dinâmicas
de grupo. Os temas focados foram: como seria conviver com a família, o estigma da sociedade 
perante a reeducanda e restabelecimento de vínculos com familiares, sendo esses temas
desenvolvidos no total de 10 encontros.     
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DISPARIDADES NO PROCESSO SELETIVO: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL X 
EXIGÊNCIAS DO CARGO X INSATISFAÇÃO PROFISSIONAL 

 
ILZA LÍGIA BICEGLIA

VANESSA NACCARATO PIFFER
ZULMIRA ZAFANI RAMALHO

Segundo Vergara (2011), neste mundo de mudanças tão rápidas, a tecnologia ganha um lugar de 
destaque, e embora facilite nossas vidas por um lado, por outro não tem sido capaz de aumentar o
índice de desenvolvimento humano, ou seja, as exigências feitas ao candidato, não tem sido
facilmente preenchidas. Sendo assim, percebe-se que além da dificuldade em encontrar indivíduos
compatíveis comas vagas por não apresentarem tantas qualificações exigidas, também surge a
dificuldade de preenchimento quando não há retorno financeiro condizente com tais exigências,
mesmo diante de profissionais capacitados.  O presente trabalho tem como proposta promover uma
reflexão sobre as disparidades encontradas durante o processo seletivo, onde se nota uma
contradição entre as exigências feitas no preenchimento da vaga por parte da empresa, ao lado de 
pouco retorno oferecido ao candidato. Tal situação traz como conseqüência dificuldades na
finalização do processo de contratação.     Considerando-se a pesquisa bibliográfica, as discussões 
de grupo, a supervisão e a experiência vivenciada em campo, entendemos que as exigências do 
mundo moderno, trazem para as empresas a necessidade de possuírem profissionais qualificados,
porém, exigências em demasia, aliadas ao baixo investimento salarial do profissional pela empresa
contratante dificultam, além do processo seletivo, também a retenção de talentos. Considerando que
organizações são construções sociais, coordenadas e dirigidas pelo elemento humano, entende-se 
que é relevante investir no profissional. Daí surge à necessidade de repensar as formas de atrair e 
reter talentos nas organizações, principalmente quanto mais interna for à necessidade por inovações
(PONTES, 2008). Assim, nos dias atuais, quanto menos se investir no talento humano, menor será o
retorno para a empresa frente ao mercado de consumo.      A experiência refere-se ao Estágio 
Supervisionado em Promoção de Saúde Trabalho e Educação iniciado em janeiro de 2012, onde
foram realizadas diariamente observações diretas e participação nas atividades desenvolvidas pelo
profissional psicólogo enquanto coordenador de Recursos Humanos de uma organização de
Presidente Prudente; entre elas: Planejamento, Recrutamento e Seleção de Pessoal. Também foram
realizados concomitantemente, supervisões e grupos de estudo para discussão de assuntos
pertinentes a esses processos.     
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EDUCAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO COMO PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO.  
 

REGIANE DE JESUS GOMES

Em prisões em que exista trabalho, respeito às normas, educação, assistência social, assistência
médica, psicológica e jurídica, o reeducando jamais terá tempo para raciocinar e arquitetar coisas
ruins, como motins, fugas entre tantas outras. Recebendo o tratamento adequado e necessário a 
pessoa humana sente-se na obrigação de responder as expectativas daqueles que nela confia,
todavia, longe da idéia de fazer do condenado uma máquina de produzir, seria necessário
transformá-lo em um homem que produz, tornando-o capaz pelo seu trabalho de suprir as 
necessidades suas e de seus familiares, tornando-se, ainda, útil ao Estado como qualquer cidadão 
livre. Sem dúvida, isto implica em valorizá-lo, em trazê-lo à altura do homem livre que também 
trabalha com as mesmas finalidades de sobrevivência social e financeira. A educação é um dos
direitos principais de todo indivíduo, garantido e assegurado pela Constituição Federal de 1988. A
Secretaria da Administração Penitenciária possui parcerias com a Funap (Fundação Prof. Dr.
Manoel Pedro Pimentel), Centro Paula Souza e possui implementado na coordenadoria de
reintegração social e cidadania o programa Pró-Egresso. A educação do detento é, por parte do 
poder público, e ao mesmo tempo uma precaução indispensável no interesse da sociedade e uma
obrigação para com o detento. Considera-se importante que o reeducando tenha acesso às condições
educacionais a fim de capacitá-lo cultural e profissionalmente para inseri-lo no mercado de 
trabalho, após o cumprimento de sua pena, dando-lhes perspectivas de não voltar ao cometimento 
de novos crimes. Compreender e verificar as condições disponíveis atribuídas à escolarização
formal e ao se aprender uma profissão durante o encarceramento dentro do sistema penitenciário
como processo de ressocialização.    Diante disso, a prática educativa formal e o aprender uma
profissão no período recluso são agentes transformadores, mas não os únicos, pois existe a
necessidade de o Estado criar novos conhecimentos e estratégias de ação que dêem sentido às
práticas cotidianas. A educação formal e a profissionalização como processo de ressocialização
também não deve ser apenas uma oferta do Estado, é preciso muito envolvimento da comunidade,
oferecendo após esse período recluso, oportunidades e voto de confiança. Sendo assim, após o 
cumprimento da pena, os reeducandos terão perspectivas de não voltar ao cometimento de novos
crimes.      Estágio de intervenção em psicologia escolar, desenvolvido em uma unidade prisional de
regime semi-aberto, localizada no oeste paulista. Com a metodologia de pesquisa-ação se 
desenvolveu dois tipos de atividades: a) Pedagógica - Concurso de arte: crie sua frase e monte seu 
cartaz, com o tema sustentabilidade; b) Profissional - as aulas no curso profissionalizante para a 
profissão de pedreiro.     
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ESPAÇO DE EXPRESSÃO, REFLEXÃO E SENTIDO NO DIA-DIA DE TRABALHO NA 
EMPRESA: UMA EXPERIÊNCIA PARA MINIMIZAR O ESTRESSE E MOTIVAR AO 

TRABALHO 
 

ALZEIR MARTINS BERTAZZO
ILZA LÍGIA BICEGLIA

PRISCILA PANTAROTTO

Este relato de experiência refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e
Educação, do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista, e está sendo realizado em uma 
empresa na cidade de Presidente Prudente. O estágio tem como ênfase a Psicologia Organizacional,
que estuda os fenômenos psicológicos nas organizações do trabalho. Mais especificamente, atua
sobre os problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas. A 
psicologia está atuante nas empresas atualmente, não somente nos processos de administração de
recursos humanos, mas em ações relativas ao bem-estar dos colaboradores, e até mesmo nas 
emoções geradas no ambiente de trabalho, muitas vezes fatores de estresse negativo. Em termos de
bem-estar, os psicólogos podem atuar na criação de programas de qualidade de vida, na prevenção
de doenças ocupacionais, na formulação de estratégias para melhoria do clima organizacional e da 
satisfação dos empregados.  Com o objetivo de sensibilizar e estabelecer um breve momento de
reflexão para minimizar o estresse dos problemas diários, bem como oferecer uma oportunidade de
descontração e integração entre os colaboradores da empresa para iniciarem um bom turno de 
trabalho e valorizarem melhor suas perspectivas de vida pessoal e profissional.     Ao longo do 
acompanhamento desta atividade, pudemos verificar através dos relatos dos colaboradores, que
acontecimentos do dia-a-dia muitas das vezes deixam-nos esgotados de rotinas, criando uma 
desmotivação onde se torna o ambiente de trabalho restrito e desagradável, um clima gerador de
angústias, estresse e conflitos, trazendo consequentemente problemas para o trabalho e saúde do
trabalhador. Verificamos que proporcionar momentos estimuladores no inicio de expedientes de
trabalho, podem cultivar atividades criadoras, que proporcionam a sensação de entender e expressar
sentimentos bons ou ruins como uma forma de alivio dos colaboradores.     É saudável começar o 
dia de trabalho procurando enriquecer o dia-a-dia para suprir deficiências do cotidiano aprendendo
a descobrir valores e capacidades, alimentar a mente e as emoções positivas. Com esse intuito de
proporcionar um tempo de descanso e estimulação para o trabalho foi criado na empresa, local do
estágio, uma atividade motivacional nominada "Bom dia" e "Boa tarde". Da qual é realizado uma
atividade proporcionando uma descontração do ambiente, aplicando um aquecimento com o fim de
preparar o organismo para o esforço de seu cotidiano, além de proporcionar uma atividade que haja
uma boa relação interpessoal, ao fim o grupo traz comentários e sentimentos que surgiram ao
participar desta atividade.     
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ESTÁGIO EM SAÚDE MENTAL DE ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA EM UM CENTRO DE 
SAÚDE DE BELO HORIZONTE 

 
RAFAELA CRISTINA JACOE PINTO

HUMBERTO IANNI FERREIRA

O Estágio Profissionalizante - Saúde Mental III é ofertado na ênfase de Cuidado, Processos
Psicossociais e Saúde, para alunos do 6º ao 10º período. A prática do estágio acontece através de
um convênio entre a Prefeitura de Belo Horizonte e a PUC Minas São Gabriel. A prática desse
estágio é realizada no Centro de Saúde Tupi (CST) Região Norte de Belo Horizonte. Os pacientes
chegam até os graduandos de psicologia, através da reunião de matriciamento entre a ESM (Equipe
de Saúde Mental) Tupi e as ESF's (Equipe da Saúde da Família) dos centros de saúde Guarani, Tupi 
e Felicidade I. As reuniões contam com a presença de psiquiatra, técnico de enfermagem,
enfermeiro, psicólogo, graduandos de psicologia, médico generalista e agentes comunitários de
saúde (AC's).  O PSF é uma estratégia definida pelo Ministério de Saúde, para oferecer atenção 
básica, resolutiva e humanizada no país. Constitui-se em um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. No modelo antigo de
relacionamento com a ESM e as ESF's não se tinha o real conhecimento dos pacientes de saúde
mental,o acompanhamento desses pacientes era deficitário. Sendo assim, é importante
apresentarmos a relevância desse novo modelo, como também o trabalho multiprofissional no SUS.
    A Saúde Pública é um campo de atuação que o psicólogo necessita ocupar de maneira adequada e
condizente com a proposta do SUS (Sistema Único de Saúde) e do PSF. Nesse sentido o estágio 
desperta a atenção para a formação do Psicólogo que deveria ultrapassar o âmbito do estudo da
clínica tradicional, clássica e estritamente teórica e aliar-se às questões das famílias (suas 
particularidades e dinâmicas), o trabalho multidisciplinar e o conhecimento da realidade social 
brasileira.      Foram feitas várias reuniões que comprovaram que os casos são de fato conhecidos,
discutidos e direcionados de forma a atender efetivamente as demandas de cada paciente. As ESM e
ESF's funcionam como um todo em prol do usuário. A prática no CST foi pertinente para a
formação profissional e pessoal do graduando de psicologia. Despertar o interesse do paciente pela
dimensão subjetiva daquilo que o acomete, levando-o a uma mudança na sua relação com aquilo 
que o faz sofrer (TENÓRIO, 2000), é um desafio que o estágio propõe. Em cerca de 50% dos
atendimentos, os pacientes traziam a demanda que Tenório (2000) denomina como
"sintomatológica", referindo-se à redução da clínica ao manejo farmacológico dos sintomas. Muitos 
não quiseram se implicar na terapia, deixando claro que o que traz a "cura" são os medicamentos.
Entendemos que, em muitos casos, o remédio faz-se necessário, porém, há de se ter em conta que as 
questões subjetivas e ditas do inconsciente também apresentam participação no surgimento de
angústias e sensações somáticas.     
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ESTRESSE FAMILIAR: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM PAIS DE AUTISTAS 
 

CAMELIA SANTINA MURGO
CARLA QUEIROZ MONTEIRO

VALÉRIA CERVANTES UZELOTO

De acordo com o Código Internacional de Doenças (CID 10, 2008), o autismo infantil é um
transtorno global do desenvolvimento caracterizado por um ritmo evolutivo anormal ou alterado, 
manifestado antes da idade de três anos e por uma perturbação característica do funcionamento em
cada um dos três domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e
repetitivo. Além disso, o transtorno pode vir associado a numerosas outras manifestações 
inespecíficas, como fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade
(autoagressividade).Tais características, próprias do comportamento de pessoas com autismo,
podem constituir estressores em potencial para as famílias. As mesmas se vêem diante do desafio de
adaptar seus planos e expectativas futuras às limitações da condição, além da necessidade
insuperável de adaptar-se à intensa dedicação aos cuidados e necessidades específicas do filho. 
Mediante as dificuldades e barreiras encontradas pelos pais e o desamparo que a eles acometem na
convivência e rotina diária com seus filhos é que foi estruturada a presente proposta de
intervenção Desenvolver um programa de controle de estresse com pais de crianças autistas com 
vistas a favorecer a criação de estratégias de coping para que as famílias possam utilizar para lidar
com as dificuldades derivadas desta situação    O estresse familiar parece ter relação com a 
adaptação e a forma como a família lida com os desafios impostos pelas características próprias do
autismo. A cada encontro confirma-se através do relato dos pais que a intervenção contribui para o
enfrentamento do estresse e para a elevação de seus níveis de bem-estar.      São realizados 
encontros grupais semanais dos quais participam 10 pais de autistas atendidos por uma associação
de desenvolvimento de crianças limitadas de Presidente Prudente. Entre as atividades desenvolvidas
foram a Técnica do Papel nas costas, Autoretrato Desenhado, Varal anti-stress, Teia do 
Compromisso. Também são realizadas discussões para reflexão de temas como ansiedade,
preocupações excessivas, relacionamento interpessoal na família, bem-estar, felicidade e otimismo. 
As dinâmicas favorecem a integração entre os pais e a identificação de sentimentos experimentados
nas relações familiares. Os conteúdos discutidos através dos textos permitem a compreensão de
questões importantes para o autoconhecimento e para a promoção de saúde mental    
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FATORES AMBIENTAIS X PERFIL VOCACIONAL: UM DESAFIO PARA ADOLESCENTE 
DO ENSINO MÉDIO DECIDIR O SEU FUTURO PROFISSIONAL. 

 
KARINA POLO FORTUNATO LEITE

EMILI SOUZA FERREIRA
CLAUDIA REGINA PARRA

O estudo relata a experiência de acadêmicos de Psicologia na disciplina Estágio Especifico em
Psicologia Escolar, com alunos do ensino médio. Retrata a importância dos fatores ambientais
influenciando na formação e escolha profissional do adolescente. Pretende ainda, oferecer subsídios
para a atuação de psicólogos escolares, que por sua vez, poderão desenvolver práticas de
intervenção com alunos deste nível de escolaridade. Estudar a influência dos agentes formadores de 
opinião para o adolescente, na sua escolha profissional.    Observou-se neste estudo que a família e 
os fatores imediatos acabam causando grande influência sobre o projeto de vida profissional do
adolescente No entanto, os facilitadores na escolha atual podem ter um papel preponderante para 
construções futuras. A escola nesse processo, por vezes sendo o cenário da inquietude do jovem,
não deve se limitar apenas a oferecer material informativo, mas sim, se incluir, criando espaços de
reflexão, promovendo o debate construtivo, pois, o adolescente funciona bem em grupo e os colegas
podem oferecer parâmetros importantes para que ele se perceba e se mobilize diante de suas
escolhas. O presente estudo foi importante para a vivência acadêmica em especial, reafirmando as 
contribuições que a psicologia e a escola podem dar, ao adolescente e a sua própria
família.     Primeiramente entramos em contato com uma escola de ensino médio na cidade de
Junqueirópolis (SP). Depois de formalizado a parceria entre universidade e a escola procurou-se 
abrir espaços de interlocução, ouvir os sujeitos envolvidos, dentre eles direção, orientadores e
alunos, o que gerou momentos de reflexão sobre os problemas enfrentados. Os alunos foram
convidados e acordaram em participar do estudo. Para esta fase foram utilizados os seguintes 
instrumentos : levantamento bibliográfico, aplicação de questionário com perguntas objetivas e
inventário de interesse profissional. Estes procedimentos se realizaram com encontros semanais, por
um período de 02 meses, perfazendo um total de 16 encontros com 116 alunos do 1º, 2ºe 3º ano do
ensino médio do período noturno. A tarefa da orientação profissional é facilitar o momento da
escolha ao jovem, auxiliando-o a compreender-se, nos aspectos pessoais, familiares e sociais. Após 
a coleta de dados e avaliação dos resultados procedeu-se a um encontro devolutivo no qual surgiram 
discussões participativas dos grupos. A cidade de Junqueirópolis com apenas 20.000 habitantes
oferece aos jovens a oportunidade de trabalho em pelo menos 2 grandes usinas de cana de açúcar, 
empregando por volta de 3.000 funcionários sem formação técnica. O setor acaba sendo sedutor,
pois além de um bom salário, oferece a segurança da carteira assinada, possibilidade de compra a
crédito no comércio regional, confere status de funcionário de usina, etc. Essas vantagens acabam
por vezes fascinando ao jovem e seus familiares, fazendo com que estes desistam de uma formação
mais específica.    
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GAP: GRUPO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO NO CAPS-AD II 
 

DANIEL AZEVEDO DO NASCIMENTO
THAYS MAYARA ALLI DE ANDRADE

SOLANGE ROLIM DE MOURA

O CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) é um serviço de atendimento a saúde mental criado para 
ser uma alternativa às internações em hospitais psiquiátricos. Presta atendimento multidisciplinar
para pessoas com graves sofrimentos psíquicos e suas familias. Sua equipe conta com psicólogo,
enfermeiro, psiquiatra, terapeuta ocupacional, assistente social, entre outros; estes profissionais
procuram fortalecer os laços familiares, sociais e comunitários do usuário, alem de oferecer suporte
e tratamento a questões especificas de saúde mental. Os fortalecimento de laços e uma parte de 
extrema importância para o tratamento, pois assim os usuários vão tecendo sua rede de relações. É
dentro desta realidade que se desenvolve o Projeto de Extensão "Grupo de atendimento Psicológico
(GAP)", com a atuação de estagiários do curso de Psicologia da UNOESTE no Centro de Atenção
Psicossocial - Álcool e Drogas de Presidente Prudente (CAPS-Ad II). Descrever o trabalho 
desenvolvido pelos estagiarios de Psicologia no CAPS-Ad II durante a participação no PROEXT 
"Grupo de Atendimento Psicológico (GAP)". Os estagiários, trabalhando em parceria com a equipe
multidisciplinar e acompanhados especialmente pela psicóloga da equipe, tiveram como meta
desenvolver e observar as atividades nas oficinas expressivas e junto aos grupos operativos
dirigidos a pacientes dependentes químicos do sexo feminino.    Ao longo dos encontros observou-
se a dificuldade em lidar com pacientes usuários de substâncias psicoativas, sendo que algumas
pacientes ofereceram certa resistência ao tratamento, não aderindo às dinâmicas propostas para o 
grupo. Esse comportamento prejudicou o andamento de todo o grupo. Enquanto o projeto ampliava
nossa visão e permitia adquirir experiência no trato com dependentes químicos, vimos o quanto é
importante à promoção de integração e coesão nos grupos operativos para que se estabeleça melhor
adesão ao tratamento.      O trabalho caracterizou-se pela a utilização de técnicas de dinâmica de 
grupo, aplicadas em oficinas de expressão plástica (pintura, desenho etc.) e verbal (poesias, contos, 
letras de musicas e etc.). Foram trabalhados os seguintes temas: "Relacionamento e drogas",
"Família e drogas" e "Droga e autoestima" em onze encontros com a duração de 01h. Participaram
em média dez mulheres, com idade media de trinta e oito anos. Os grupos foram coordenados por 
dois estagiarios de Psicologia que eram orientados pela psicóloga do CAPS-AD II e 
supervisionados semanalmente por uma docente do curso de Psicologia.    
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GRUPO TERAPÊUTICO COM GESTANTES E PUÉRPERAS  
 

DAIANE ALVES MOREIRA
SOLANGE ROLIM DE MOURA

Ao conhecer a dinâmica das enfermarias de Ginecologia e Obstetrícia e de Berçário de um hospital,
pudemos observar a necessidade de um auxilio psicológico que interviesse na interação médico-
paciente objetivando futuramente a saúde dos recém-nascidos. Inicialmente foi solicitado um 
trabalho com as puérperas procurando acalmá-las, porque depois de algum tempo de internação
muitas ficavam cansadas e irritadas, pedindo constantemente alta, e com isso atrapalhavam o
trabalho médico e de enfermagem. As condições pessoais de cada mulher, e na qual cada criança foi
gerada, além do próprio fato da doença e/ou prematuridade do bebê geram nas mães sentimentos de 
culpa muito intensos que acabam interferindo no tratamento. Em contrapartida percebeu-se também 
que não havia um dialogo claro entre pacientes e equipe de saúde, com relação aos problemas
ocorridos com a criança e muitas mulheres tinham dificuldade em compreender as orientações
recebidas, comprometendo a qualidade de sua participação no cuidado com seus bebês. A partir daí
pensou-se na criação de um ambiente propicio tanto para as mães e seus bebês, buscando trabalhar
inicialmente com a nova realidade dessas mães. Oferecer Às mulheres internadas espaço para troca
de experiências proporcionando assim suporte emocional diante das angustias e problemas que
surjam com a internação de seus bebês, para que a partir do ambiente ambiente acolhedor e 
interativo que lhes é oferecido, essas sintam-se capazes de amparar também seus filhos, melhorando
na amamentação, maternagem e consequentemente na saúde do recém-nascido.     Ao oferecer o 
espaço de escuta, observou-se que as pacientes aderiramm à proposta de forma positiva e se 
mostraram muito frágeis. De acordo com sua disponibilidade interna elas procuram falar umas com
as outras sobre cada experiência passando a se olhar e progressivamente melhorar o contato com
seus bebês, aceitando a situação em que se encontram e visando novos caminhos. A partir daí,
entende-se o quanto é necessário que elas tenham este momento de escuta e cuidado para só então
entenderem e conseguirem proporcionar o mesmo a seus bebÊs.     Inicialmente foram realizados
entrevistas de triagem para coleta de informações sobre as condições emocionais da mulher diante
da gravidez, durante a gestação e o parto, sendo selecionadas para atendimento aquelas com maior
tempo de internação e/ou com problemas decorrentes da prematuridade ou doença/mal formação do 
recém-nascido. Posteriormente foi oferecido a elas o trabalho de acompanhamento diário e quando
possível (devido o espaço físico), o trabalho em grupo, trocando experiências e conquistas, onde
elas refletiram sobre suas atitudes diante deste novo contexto, tanto no que se referia à internação
quanto à presença do recém-nascido na vida de cada uma, o que gerou uma mudança de posição
passiva e receptora de informações, para uma mais atuante, no sentido de se perceberem primeiro 
cuidadas, para só posteriormente oferecerem isso a seus filhos.    
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HABILIDADES SOCIAIS: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO GRUPAL COM 
CRIANÇAS. 

 
AMANDA MEDEIROS

CAMELIA SANTINA MURGO

Estudos vêm apontando para a crescente dificuldade de crianças em expressar sentimentos, desejos
e opiniões implica no comprometimento da qualidade das suas relações com seus pares. Entende-se 
por desenvolvimento interpessoal a capacidade do sujeito de manter relações produtivas e
satisfatórias mediante situações distintas. Assim o desenvolvimento interpessoal é de importância
ímpar para a boa qualidade das relações humanas e para um melhor convívio entre as pessoas, o que 
pode evitar ressentimentos, incompreensões e até mesmo a agressividade.  O presente trabalho 
possui como objetivo, favorecer a aquisição de habilidades sociais em crianças a partir do
desenvolvimento de uma proposta de intervenção.    Através das observações realizadas e atividades 
aplicadas pode-se verificar a dificuldade de interação e de criação e cultivo de vínculos em alguns
participantes que verbalizaram ideias de pessimismo e falta de sonhos com relação ao futuro. Esses
podem ser um dos motivos das dificuldades de relacionamentos, causando deficiência nas relações
interpessoais. Porem fica claro a existência de um repertório de habilidades sociais, que se encontra
latente nas crianças, o que por sua vez ainda precisa ser estimulado.      Participaram da proposta 
onze crianças com idade entre 7 e 10 anos, de ambos os sexos, estudantes de escolas públicas e
frequentadoras de um projeto de apoio educacional da cidade de Presidente Prudente. A fim de que
a proposta se efetivasse, foram realizadas atividades como a escolha do nome do grupo e batata
quente Rebelde; teatro de habilidades sociais; atividades de otimismo e pessimismo; e exibição do
filme Como treinar o seu Dragão. As técnicas utilizadas permitiram a criação de uma identidade
para o grupo no qual as crianças puderam escolher um nome para o mesmo. Devido o nome
escolhido pelas crianças ter sido "Rebelde" optou-se por desenvolver uma atividade chamada de 
batata quente rebelde onde elas diriam o que entendiam por rebelde. Foi constatado que as crianças 
atribuíram uma conotação positiva à palavra rebelde, utilizaram termos e conceitos positivos à
mesma. O teatro de habilidades sociais obteve ótimos resultados, mostrando que as crianças tem
capacidade suficiente de lidar com ordens dos pais ou brigas na escola. As atividades de otimismo e 
pessimismo se deram a partir da discussão de frases que proporcionou a observação de que a
maioria das crianças possuem pensamentos e comportamentos pessimistas, pensando sempre nos
mesmos problemas sem procurar resolve-los ou sendo pouco sociável ou ainda tendo dificuldades
em manter vínculos. O filme ""Como treinar o seu dragão" foi discutido e a partir disto foram
realizados cartazes defendendo diferentes pontos de vistas: dos pais e dos filhos respectivamente se 
tornando possível a observação de um grande interesse por parte de algumas crianças.     
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INTERVENÇÕES EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO NO AMBIENTE 
HOSPITALAR 

 
FLAVIANE RIBEIRO
THIMÓTEO LUCAS

ROSILEIA CÍNTIA FABIAN

No âmbito do trabalho, o desempenho pessoal, profissional e produtividade são processos
fortemente interligados, os quais constituem uma cadeia complexa que compreende desde fatores 
individuais de motivação, conhecimento e habilidades ate fatores estruturais referentes ao contexto
histórico vivido e as mudanças de valores da sociedade. Cabe ao psicólogo nas organizações
trabalhar estratégias que viabilizem a construção das interações humanas, visto que as
transformações do mundo do trabalho acarretam diversas formas de subjetivação e de constituição
dos grupos e da sociedade como um todo. O trabalho objetivou o desenvolvimento de competências
e habilidades profissionais dos acadêmicos, assim como também visou conhecer e levantar as
necessidades existentes no contexto desse hospital.    Os resultados apontam as intervenções como 
promotora do desenvolvimento de habilidades de autoconhecimento, relações interpessoais e 
cooperação.    A experiência apresentada e resultado do Estágio curricular na área de Psicologia
Organizacional e do Trabalho, desenvolvido por dois acadêmicos da UNOESTE em um hospital
particular. Quanto à metodologia de trabalho, as atividades foram organizadas com estratégias de 
intervenção no local de estagio, que são compostas por encontros semanais com grupo geral de
colaboradores, plantão psicológico e reuniões gerais. Algumas destas atividades se desenvolveram
com maior efetividade, enquanto outras encontraram maiores dificuldades de serem incorporadas na
rotina dos colaboradores.     
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LIDERANÇA E CHEFIA, PODERES QUE PODEM AGREGAR OU DESAGREGAR NO 
SISTEMA PRISIONAL: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA. 

 
CLAUDIA REGINA PARRA

ARIELE POMPILIO BORTOLONI
KÁTIA REGIANE DOS SANTOS

Este relato parte de uma experiência bem sucedida numa unidade penitenciária feminina na cidade
de Tupi Paulista. Na época, apresentou-se o projeto a diretoria de reintegração social sobre o tema
Liderança, usando como referência conceitos de Psicologia das Organizações. A liderança, processo
chave em toda organização, tanto pública como privada, é fundamental para o sucesso. Programas 
de qualidade são frequentemente implantados buscando a motivação e inovação na aprendizagem
organizacional,mas acabam naufragando, por desmotivação dos envolvidos. Uma das razões disso é
a origem do proposta, ou seja, as bases não foram envolvidas na sua origem. Neste projeto optamos
pelo caminho inverso, ou seja, uma experiência bem sucedida, que poderia ser vista como piloto,
para os demais departamentos da Unidade em questão. Abordamos compreender o processo de
chefia e liderança organizacional por escolha dos envolvidos.  Conduzir o grupo de colaboradores a 
uma reflexão sobre a importância da liderança dentro da instituição.    O líder deverá ter capacidade 
de desenvolver um trabalho em equipe, garantir o respeito e honestidade entre os colaboradores, ser 
um dirigente/líder inovador acompanhando as necessidades da instituição. A assertividade pode sem
dúvida contribuir para alcançar esse objetivo.Chefia e Liderança, são conceitos que precisam ser
conhecidos e debatidos, pois em muitos casos ambos andam juntos e na maioria das vezes não. Na
administração pública são diversos os entraves que podem influenciar e gerar dificuldades, mas é
necessário capacidade de superação dos envolvidos e a disponibilidade para a inovação, pois
esperar que as mudanças venham só de setores superiores é um pensamento arcaico e pouco
construtivo. Uma experiência despretenciosa, mas bem sucedida pode sem dúvida contribuir para a
melhoria do sistema.     A Unidade Prisional objeto da proposta foi inaugurada em 2011, com a 
capacidade para abrigar 714 detentas, sendo 660 no regime fechado e 54 no semi-aberto. A mesma 
foi planejada para atender as necessidades e particularidades da detenta, em especial á questão da
saúde. Dentro da unidade estão inseridos diversos setores como: educação e trabalho, núcleo
pessoal, finanças, jurídico, reintegração psicossocial, entre outros. A proposta foi realizado no setor
de reintegração, onde trabalham 16 pessoas, sendo 5 estagiárias de psicologia, 6 de serviço social, 2
assistentes sociais, 1 oficial administrativa, 1 psicóloga, e 1 diretora de setor. Após apresentação e
aceite da diretoria de reintegração, os colaboradores foram convidados a participar. Assim iniciou-
se o momento reflexivo tendo como referencia o Livro " O monge e o executivo". Através do 
exercício, realizada em 8 encontros, foi possível notar que a maioria dos integrantes, inclusive a
diretora apresentaram atitudes pacificadoras. Pontuou-se a importância da assertividade e os 
benefícios dessa atitude, o que fez com que os integrantes do grupo decidissem serem mais
assertivos.    
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LIDERANÇA E ESPORTE COMPETITIVO:: ESTILOS E CONSEQUÊNCIA 
 

CAMILA BERTONI
MARAISA PERETTI JORGE

ILZA LÍGIA BICEGLIA

Este relato de experiência refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e
Educação, do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista. O estágio tem como ênfase a
Psicologia Aplicada ao Esporte, e foi desenvolvido em uma modalidade de esporte coletivo. A
dimensão do mundo do Esporte envolve variáveis infindáveis. Uma das questões presentes neste
meio diz respeito aos efeitos dos estilos de lideranças no comportamento dos atletas.  Em nossa 
atuação enquanto estagiárias de Psicologia foi possível a realização de uma análise constituída
através de observações e entrevistas com atletas e treinadores, que nos proporcionou a compreensão
de alguns aspectos relativos à influência da liderança e suas consequências nos resultados
individuais, grupais e organizacional da instituição esportiva.     Assim, verifica-se a necessidade da 
realização de um trabalho de orientação e aconselhamento psicológico com os líderes que mantém
contato direto com os atletas, para que haja a compreensão e a implementação de meios eficazes
para o desenvolvimento satisfatório da equipe e do clube, visando resultados e prevenção à saúde
mental, no âmbito organizacional esportivo.      Através destes procedimentos pudemos constatar 
que os líderes que fazem parte da diretoria do clube e da comissão técnica, que mantém contato
direto com os atletas, e que possuem um perfil de liderança instrumental conforme (Rubio, 2003)
onde se busca uma padronização da conduta individual dos atletas, exercem uma influência
negativa nas interações interpessoais no ambiente do cotidiano de trabalho da equipe por
priorizarem o foco na tarefa, desprezando habilidades e variáveis psicológicas; sob influência deste
estilo de liderança constatamos que os atletas não correspondem de maneira satisfatória, se
colocando muitas vezes em situações de confronto, ou mesmo ignorando o que lhes é orientado por
estes líderes, que esperam resultado a qualquer custo com ameaças de exclusão da equipe. No que 
diz respeito à outros líderes neste mesmo contexto, mas que possuem um estilo de modelo de
liderança situacional e emocional (Chiavenato, 2004; Rubio, 2003), observamos que têm um papel
vital como agentes de mudanças, criando novos lideres, trabalhando por um objetivo comum e 
responsáveis pela transformação e disseminação do conhecimento e direção das metas ao resultado.
Além disso, valorizam e estimulam as relações humanas, motivam a cooperação, a participação e a
iniciativa. Neste sentido,constatamos que os atletas respondem de maneira favorável buscando
formas e meios de modificarem seus comportamentos para que ocorra uma identificação positiva e
construtiva com a equipe e com o clube em geral.    
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MÉTODO DE SELEÇÃO DE PESSOAL: SELEÇÃO POR COMPETÊNCIAS 
 

ROSILEIA CÍNTIA FABIAN
ALINE TANAKA CAMPOS

VÂNIA CRISTINA VITOLO ALVES

Uma das principais apostas das organizações para se sobressair no mercado encontra-se feita em 
seus talentos humanos (Barbosa, 2007; Dutra 2001; Pontes 1996). Essa aposta das organizações
implica em mudanças para os trabalhadores e também nos métodos de se encontrar e reter esses
talentos. Nessa direção, o processo de seleção tornou-se estratégicos para as organizações. O 
presente resumo refere-se a um relato de experiência de Estágio Supervisionado em Psicologia
Organizacional do Trabalho.   Pretendeu-se investigar os resultados obtidos por meio da entrevista 
por competência em comparação a entrevista tradicional.     A análise dos relatos verbais dos 
entrevistadores apontam que, a entrevista por competências é mais prática, benéfica e com melhores
resultados em relação à entrevista tradicional, pois permite mais precisão para prever o futuro do 
candidato na medida em que a entrevista é realizada a partir de um método mais focado na
experiência anterior do candidato; diminui a interferência de opiniões e preconceitos dos
selecionadores e as respostas são baseadas em fatos reais e concretos sobre o candidatos; possibilita
maior contribuição para as estratégias, considerando a premissa de que as pessoas são o principal
diferencial competitivo das organizações. Trazendo assim consistência e objetividade na gestão dos 
Recursos Humanos.      A entrevista tradicional está focada em ações futuras, que o candidato
poderá enfrentar ao longo de sua trajetória profissional. Na entrevista por competências busca-se 
conhecer o candidato, suas experiências profissionais e suas vivências através de perguntas abertas, 
específicas e sempre com verbos de ação no passado, que remetam o candidato a uma experiência já
vivida. Estas perguntas específicas ajudarão o selecionador a averiguar a existência ou não das
competências no comportamento do candidato. O trabalho foi realizado em um frigorífico com
trezentos candidatos que concorreram aos cargos de técnico de segurança do trabalho, assistente
jurídico,advogado do trabalho,técnico de contabilidade,técnico de curtimento, auxiliar de produção, 
motorista, operador de empilhadeira,auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza e vigilante. As
entrevistas foram realizadas semanalmente, com grupos de aproximadamente vinte candidatos. A
análise comparativa das questões abertas foi realizada por meio da análise de conteúdo, tendo por 
foco as experiências vivênciadas pelo candidato. A análise de conteúdo é uma técnica para o
tratamento de dados que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema
(Vergara, 2003).     
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O ADOLESCENTE E A ADAPTAÇÃO EM ESCOLA COM REGIME DE INTERNATO: 
ENCONTROS E DESENCONTROS. 

 
CLAUDIA REGINA PARRA

ANDRE LUIS OBRIGON
BRUNA RISSOLI DENADAI

Este relato foi realizado em uma escola de ensino médio agrícola na cidade de Dracena, interior
paulista em regime de internato e se reveste de especial peculiaridade. Os alunos oriundos de outros
municípios, por vezes distante de Dracena, chegam a escola na adolescência, período marcado por 
grandes questionamentos, vivenciam em sua nova dinâmica de vida, um momento de grande
instabilidade emocional. Compreender o este momento contribui para a melhor adaptação dos
mesmos neste cenário que viverão, ainda que provisoriamente. Compreender o processo de 
adaptação dos adolescentes em regime de internato.    A separação da família é o conflito mais 
intenso vivenciado pelo adolescente no internato. Apesar disso, as relações interpessoais, as novas
amizades, a identidade grupal, além da conquista de autonomia e a formação profissionalizante
podem provocar construtivas mudanças na vida dos adolescentes. Por isso, entendemos que
estagiários e alunos da escola técnica, poderão juntos construir saberes significativos e 
transformadores para ambos. É sem dúvida um grande desafio, mas não deixa de ser menos
instigante.     O relato aqui descrito parte de uma ação diagnóstica feita através de observação
participante em situação inicial de estágio, realizado por alunos do 9º temo do curso de Psicologia, 
com alunos da Escola Técnica Agrícola de Dracena(SP) e pretende subsidiar um projeto de
extensão a ser desenvolvido oportunamente. Para melhor compreensão, tomou-se como referência a 
concepção de "internato" a partir da definição de Goffman(1961)"local de residência e trabalho
onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais
ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada".
Realizaram-se, observações em campo, entrevistas com profissionais e alunos, palestras
informativas e dinâmicas de grupo com os alunos. Evidenciou-se pensamentos, sentimentos e 
comportamentos preocupantes dos jovens. Dentre eles destacamos: isolamento familiar, a baixa
auto-estima e a influência destes fatores no rendimento escola. A palavra "internato" sempre
carregou uma conotação negativa, mas os alunos quando ingressam na escola técnica, não trazem
consigo essa idéia, porem o distanciamento da família e o pouco contato desta com seus filhos 
acabam criando ou reafirmando esse entendimento. Escola e família constituem dois contextos
fundamentais para a vida. Neste caso em questão, a escola acaba desenvolvendo funções "a quem"
de seus papéis, nos cuidados de saúde, por exemplo, pois algumas famílias só comparecem na 
escola no início do ano letivo, quando os internos são trazidos para o colégio. Não obstante,
observou-se também um grande esforço adaptativo dos alunos que apesar do "abandono" sentido,
procuram de diferentes maneiras permanecer na escola renovando suas forças e resistindo ao desejo
de voltarem para suas casas.    
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O CORPO COMO INSTRUMENTO TERAPÊUTICO: UM TRABALHO JUNTO A PACIENTES 
PSIQUIÁTRICOS 

 
IZILDA FÁTIMA GALINDO

O presente trabalho pretende apresentar uma experiência de estágio em uma instituição com pessoas
com diagnóstico psiquiátrico. Desde o final do século XVIII, indivíduos loucos eram considerados 
insanos, alienados, destituídos de razão e, por conta disso, enclausurados. No entanto, nos serviços
contemporâneos, por mais que se trabalhe no sentido contrário, a limitação de direitos básicos como
o direito de ir e vir continua a existir por meio da segregação imposta por muros. Desta forma, os
princípios de correção institucional ainda culpam o louco penalizando-o por sua forma ilusória de 
ser, desde a era clássica. Partindo da concepção de corpo em Espinosa como uma estrutura de
impulsos e afetos que lutam incessantemente para aumentar sua potência, propomos um trabalho
terapêutico fundado na dinâmica afetiva interpessoal, que recusa a criação de uma ética normativa. 
Construir, por meio de jogos dramáticos, uma conscientização do corpo em pacientes psiquiátricos, 
tomando-o como modelo extenso de processos conscientes e inconscientes integrados. Compor
através da promoção de encontros alegres corpos potencializados livres e conscientes.    Observa-se 
que com a criação deste espaço terapêutico, houve tanto uma composição como uma decomposição
dos corpos que compõem o grupo, refletindo desta forma seu "modo" através imaginação e
criatividade espontâneas. Emergiram muitos conteúdos pessoais, donde o sentimento corresponde
sendo descrito como o de alívio, reconhecendo de certo modo que podem surpreender-se do que seu 
corpo é capaz, e o sentimento a ele ligado pode promover exteriormente: Conclui-se com as 
experiências vividas no estágio que uma terapêutica que objetiva realmente promover saúde deve 
ser um processo essencialmente afetivo, já que o corpo e a alma ou mente é uma totalidade
imanente afetiva, entendida como uma multiplicidade compondo um todo.Pautando-se nos 
pressupostos da ética de Espinosa; vendo o corpo como uma coisa singular, um indivíduo 
complexo, porque composto de outros corpos, que concorrem à mesma ação.     Todas as atividades 
foram realizadas no pátio interno da instituição, junto a um grupo de mulheres internadas com os
mais diversos diagnósticos. Após um período de observação participante, foram propostos vários 
jogos dramáticos (tais como "Um Bicho", "Apresentação em duplas", etc.), sempre antecedidos por
exercícios de aquecimento variados, escolhidos para promover a conscientização do corpo e a
potencialização de "encontros alegres", em uma terminologia espinosana. De uma forma geral, o
primeiro encontro não propiciou um espaço para a emergência de conteúdos relevantes, na medida
em que havia ainda uma identificação entre a atividade proposta e outras corriqueiras no hospital. A 
partir do momento em que a atividade de estágio foi diferenciada de outras, tornou-se um espaço 
potencializador de bons encontros, surpreendendo inclusive técnicos que conviviam com as
pacientes, por conta de seus resultados participativos e consistentes.    
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O COOPERATIVISMO NA CÔLONIA DE PESCA DE PANORAMA, CAMINHOS E 
DESCAMINHOS PARA A CONQUISTA DA AUTONOMIA. 

 
AMAURI SILVA COSTA

CLAUDIA REGINA PARRA

A proposta deste estudo está nas discussões sobre o associativismo envolvendo a cooperativa de
pescadores de Panorama- SP. Ela é composta por profissionais da pesca, tem como objetivo auxiliar
os pescadores no exercício em seus direitos civis em especial na época em que a pesca é proibida
devido a reprodução dos peixes. Além disso, a Colônia de pesca de Panorama juntamente com a
Policia Ambiental trabalha auxiliando e conscientizando os pescadores em sua atividade,
apresentando para os mesmos as espécies em extinção e conscientizando-os a pescar a espécie de 
mais fácil acesso na pesca, pois assim alem de colaborar com o meio ambiente ajuda na preservação
dos peixes respeitando o ciclo natural de reprodução e tornando o pescador um predador natural, 
pois ele não pesca o peixe de mais valor no mercado e sim o que a natureza proporciona na devida
época a ele. Privilegiou-se essa associação pela sua trajetória e por ser uma organização que
direciona seus objetivos para a produção pesqueira na região, o que possibilitou a análise da 
trajetória associativista dos pescadores no local.  Conhecer a Colônia de Pescadores de Panorama e 
verificar como a mesma exercita o associativismo.    A colônia tem como objetivo auxiliar e unir os 
pescadores, taxar preços ao seu pescado para não permitir a "exploração" das peixarias, ajudar na
compra dos materiais para a pesca, dentre outros projetos desenvolvidos, mas ainda com uma
atuação muito assistencialista. Os associados na sua maioria não são comprometidos. É preciso 
repensar suas práticas para que se promova um verdadeiro amadurecimento da cidadania como
também do seu sustento. É preciso, urgentemente, que os envolvidos percebam que, no complexo
setor pesqueiro artesanal que se apresenta, a eficácia cooperativa diz respeito não somente à 
consecução dos objetivos de natureza econômica. A medida em que são bem sucedidas, as
cooperativas processam mudanças sociais que transcendem ao seu próprio corpo associativo,
atingindo toda uma comunidade.     Trata-se de um estudo observacional realizado na disciplina
Estágio Básico III- Ênfase Fase Adulta e Velhice, pautado nos seguintes procedimentos: contato
com a instituição e definição dos sujeitos, levantamento e estudo bibliográfico, observação,
entrevistas com associados, discussão dos resultados e elaboração da versão final do relatório.
Procurou-se com esta metodologia estabelecer o contato e o diálogo com a realidade investigada.
Foram entrevistados 10 membros, os mais freqüentadores da colônia. Notou-se que, apesar da 
existência de potencial humano e do número expressivo de associados para alavancar a organização
política dos pescadores locais, a prática do associativismo em Panorama vivencia dificuldades pela
falta de motivação e a própria cultura do cooperativismo e associativismo ser pouco exercitada em
nossa região.    
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O DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL A SERVIÇO DA SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

MARIANA BERTUCCHI BAZAN
ROSILEIA CÍNTIA FABIAN

O psicólogo organizacional ou do trabalho atua no aprimoramento e no progresso da qualidade da
saúde, vida e trabalho de colaboradores organizacionais. Visando o bem-estar do colaborador ele 
cria programas de qualidade de vida, e de prevenção de doenças ocupacionais, formula estratégias
para a melhoria do clima organizacional. Para obter progresso na satisfação dos colaboradores
existem componentes de Bem estar Psicológico, como: Auto-aceitação, Domínio do ambiente, 
Propósito de vida, Crescimento pessoal entre outros que devem estar sempre presentes na vida de
cada um dos colaboradores. Para que o psicólogo organizacional possa oferecer boas condições de
trabalho para os colaboradores é necessário que ele conheça a cultura organizacional e o clima 
organizacional de onde ele esta inserido, sendo que cultura organizacional são os valores
partilhados e utilizados por todos da organização para cumprir com seus afazeres é o que diferencia
uma organização de outra qualquer. A cultura organizacional é um conceito resgatado da
Antropologia Cultural e faz referência às relações de poder entre pessoas, grupos e classes, sejam
estas internas ou externas às organizações, ela influencia diretamente no clima organizacional que é
uma tendência ou inclinação a respeito de até que ponto as necessidades da organização e das
pessoas que dela fazem parte estariam sendo realmente atendidas. Pode-se então através destes dois 
componentes básicos de uma organização avaliar o grau de estresse, motivação, as lideranças, o 
trabalho realizado em grupo ou individual, os meios de comunicação, as relações interpessoais
existentes no ambiente de trabalho. E somente assim após fazer um diagnóstico organizacional
tentar de maneira efetiva conseguir um manejo das dificuldades presentes no dia-a-dia 
organizacional oferecendo meios que possibilitem uma melhora da organização como um todo
criando estratégias de intervenção que sejam compatíveis com o diagnóstico e a realidade da
organização.  O trabalho objetivou promover uma melhora no clima organizacional bem como no
bem estar do colaborador no ambiente de trabalho.    Os resultados, ao final da atividade assinalam 
que o diagnóstico organizacional proporciona à organização, uma visão adequada dos aspectos 
positivos e dos aspectos a serem trabalhados que envolvem os colaboradores, sendo então um
instrumento primordial para a tomada de decisões mais assertivas na organização, promovendo a
saúde e o bem-estar do colaborador no ambiente de trabalho melhorando as relações interpessoais e 
alavancando a produtividade.     Para a coleta de dados foi utilizada como metodologia a pesquisa
de cultura e clima organizacional, através de um questionário com perguntas abertas e fechadas,
tabulação e análise das respostas dadas e a elaboração de propostas de intervenção que minimizasse
os aspectos a serem trabalhados e impulsionasse o desempenho dos colaboradores.    
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O DILEMA DO PSICÓLOGO ENQUANTO GESTOR DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES
 

ILZA LÍGIA BICEGLIA
VANESSA NACCARATO PIFFER

ZULMIRA ZAFANI RAMALHO

A psicologia está atuante nas empresas atualmente, não somente nos processos de administração de
recursos humanos, mas em ações relativas ao bem-estar dos colaboradores, e até mesmo nas 
emoções geradas no ambiente de trabalho, muitas vezes fatores de estresse negativo. Em termos de
bem-estar, os psicólogos podem atuar na criação de programas de qualidade de vida, na prevenção 
de doenças ocupacionais, na formulação de estratégias para melhoria do clima organizacional e da
satisfação dos empregados. Para tanto entendemos que, segundo Caneo; Goulart e Lunardelli (2008)
está a cargo do psicólogo enquanto gestor, cuidar dos valores corporativos que nortearão a
organização, porém, nem sempre consegue compatibilizá-los com os valores pessoais dos 
colaboradores, sobre os quais recaem exigências e turbulências éticas entre os interesses
organizacionais e os valores humanos.  O presente trabalho em como objetivo suscitar uma reflexão
sobre o dilema do psicólogo enquanto gestor de pessoas dentro de uma organização, considerando a
necessidade de equilibrar seus valores pessoais com os da empresa.     Assim o posicionamento do 
psicólogo deve ser estratégico, considerando além dos princípios e métodos oriundos da psicologia
as questões relacionadas ao trabalho humano, com o objetivo de promover o desenvolvimento
integral do trabalhador, a sua satisfação em relação ao trabalho que realiza e, por conseguinte, 
desenvolver também a organização através das pessoas. Assim, é importante que exista espaço para
que o profissional desenvolva seu trabalho de acordo com os preceitos éticos da profissão. Deste
modo, verifica-se a importância do profissional buscar os melhores meios para tal atuação,
considerando que impasses poderão surgir pelas necessidades tanto individuais como sociais, para
tanto a falta de conduta correta de uma só pessoa dentro da empresa traz conseqüências
catastróficas. Por este motivo, torna-se fundamental a preocupação com os preceitos éticos e valores
morais, considerando que todo trabalho deve conciliar de um lado o aspecto objetivo, a produção e
do outro a parte subjetiva que envolve a realização pessoal.     A experiência é relativa ao Estágio 
Supervisionado em Promoção de Saúde Trabalho e Educação iniciado em janeiro de 2012, no setor
de Recursos Humanos de uma organização de Presidente Prudente. Foram realizadas além de
observações diretas referentes à dinâmica da empresa (tomadas de decisões, gestão de pessoas,
resolução e intermediação de conflitos interpessoais); avaliação e discussão da cultura e clima
organizacional; execução de atividades junto ao profissional psicólogo enquanto coordenador de
RH, também supervisões e estudos em grupo, para discussão de assuntos que correlacionem
Psicologia e Organização.     
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OS DOZE PASSOS EM A.A 
 

DANIEL PESSOA NEGREIROS ATHAYDE

As instituição de alcoólicos anônimos tem por finalidade ajudar pessoas que sofrem devido ao
abuso do álcool. Através dos mas antigos em A.As o individuo que se insere no grupo é acolhido
com boa assertividade e é apresentado a o funcionamento do A.As, sem obrigação nenhuma o
individuo escolhe dar o primeiro passo ou não, sendo assim o A.A são conhecidos como uma
instituição não governamental, que ajuda através do estudo acido dos doze passos em A.As.  Foi 
feito uma observação do grupo de alcoólicos anônimos, com o objetivo de conhecer o
funcionamento do grupo e como é aplicado os doze passos no cotidiano do alcoólatra em
recuperação e registrar uma comparação da vida dos indivíduos das perdas quando alcoólatra e
ganhos na vida com sobriedade e serenidade.     Apesar de os doze passos não ser uma pesquisa 
cientifica de tentativa e erro, a muitos casos de pessoas inseridos em A.As, que se recuperaram a
sanidade, isso mostra que tem finalidade os A.As tem um objetivo serio e que se levado em conta 
muitas pessoas na humanidade foram beneficiadas com esse estudo o que já vale apena um estudo
sobre o assunto.     Cada passo tem uma finalidade, do primeiro ao terceiro passo o individuo tem
por apreender a lidar com a nova realidade de sobriedade e o reconhecimento de que esta doente e
precisa de ajuda. Do quarto ao sétimo é a construção, é como se o individuo coloca-se tudo para 
fora é uma confissão dos erros e aprendizado com eles e trocas de experiência com seu padrinho, é
a onde ha assertividade esta mais presente. No últimos passo do oito ao doze é o processo de
reaprendizagem para não a ver recaída é onde eles passam a intender que o processo dos passos é o
cultivo da humildade.     

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 980

 
Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Psicologia  

 

O PROCESSO DE LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE PARA TREINAMENTO EM UMA 
ORGANIZAÇÃO 

 
JOICE GONZALES PINEDA

MAÍRA FERREIRA COSTACURTA
ILZA LÍGIA BICEGLIA

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência de estagiárias do curso de Psicologia da
Unoeste, referente ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação com
ênfase em Psicologia Organizacional, que estuda os fenômenos psicológicos nas organizações do
trabalho. Mais especificamente, atua sobre os problemas organizacionais ligados à gestão de
recursos humanos ou gestão de pessoas. O estágio é desenvolvido no departamento de Recursos
Humanos de uma Organização de Ensino Superior da cidade de Presidente Prudente, desde 
fevereiro de 2012. Uma das funções do psicólogo organizacional é estudar e atuar como facilitador
das relações entre pessoas e organizações, contribuindo para o desenvolvimento de ambas. Sua
intervenção se dá nos processos de trabalho, na cultura da organização, nos intercâmbios 
comunicativos, entre outras variáveis de comportamento na realidade organizacional. O
Desenvolvimento Organizacional é uma prática que envolve toda organização, com a finalidade de
aumentar a eficiência e a solidez da mesma mediante intervenções planejadas, sempre visando a 
mudança. Desse modo, o Treinamento e Desenvolvimento de pessoas, segundo Chiavenato (2000),
"é um processo educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática, através do qual as
pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos" O 
objetivo do trabalho é apresentar a primeira etapa de um treinamento, que é o levantamento de
necessidades.    Assim, percebe-se a importância do levantamento de necessidades na construção de 
um treinamento, visando o benefício dos funcionários, abarcando os pontos principais que a
necessidade real dos mesmos nos propõe. A partir desse ponto, produzimos um programa de
treinamento com o objetivo de aprimorar as competências interpessoais referentes as atribuições 
técnicas, melhorando o desempenho e a Qualidade de Vida do colaborador.     Para realizar o 
levantamento das necessidades dos colaboradores, realizamos entrevistas semi-dirigidas com os 
encarregados representantes de cada setor, investigando sobre questões de relacionamento entre os
funcionários, entre funcionários com o próprio supervisor, e principalmente a relação do
funcionário com o trabalho. Foram identificadas nas entrevistas, questões relevantes como falta de
motivação para o trabalho, preocupação em relação à conduta ética do trabalhador, resistências em
utilizar EPI (Equipamento de proteção individual), e relacionamentos interpessoais conflitantes.    
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ORGANIZAÇÃO PRESCRITA X ORGANIZAÇÃO REAL E A CONTRIBUIÇÃO DO 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO A NOVOS FUNCIONÁRIOS 

 
ILZA LÍGIA BICEGLIA

VANESSA NACCARATO PIFFER
ZULMIRA ZAFANI RAMALHO

O presente trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e
Educação com ênfase em Psicologia Organizacional do curso de Psicologia da UNOESTE. Propõe
uma reflexão sobre organização prescrita e organização real e o quanto o programa de integração
contribui com a familiarização do novo funcionário. O trabalho prescrito é o que fornece
visibilidade ao modo como a organização concebe o perfil da função e estabelece as principais
atribuições de seu ocupante, assim como o trabalho real é a atividade do sujeito, que engloba todas 
as atividades executadas que buscam atender as exigências do trabalho prescrito, das condições
disponibilizadas e da dinâmica das situações. Assim, o Programa de Integração de Novos
Funcionários, que envolve desde apresentação de cargo e salário; histórico da empresa, 
organograma; manual de normas e rotinas, direitos e deveres; sistema de benefícios, sistema de
punições legais; apresentação do espaço físico e dos demais colaboradores, vem com a proposta de
direcionar tal indivíduo, buscando integrar ao máximo o prescrito com o real, e consequentemente,
evitar grandes discrepâncias entre tarefa a atividade.  O objetivo desse trabalho é apontar as 
diferenças entre organização prescrita e organização real e o quanto o acolhimento ao novo
funcionário embasado em um padrão a ser seguido, no caso o Programa de Integração pode
contribuir com o melhor desempenho deste.     Na experiência do estágio em questão, observamos
que a integração do novo funcionário, tem por finalidade além de demonstrar por parte da empresa 
que esta se importa com o mesmo e com o trabalho que venha oferecer, também tem como função
introduzir e familiarizar o novo funcionário com os objetivos políticos e práticos da empresa, de
maneira a fazê-lo sentir-se bem em seu novo ambiente. Assim uma integração bem conduzida, 
certamente irá contribuir positivamente, facilitando o entrosamento do novo funcionário com o
grupo.     Trata-se de um relato de experiência, onde a partir de observações da dinâmica da
organização, foi possível pensar sobre a importância do Programa de Integração a novos
funcionários admitidos na empresa, para familiarização do profissional recém-contratado ao novo 
ambiente e cultura organizacional que deverá integrar. Em geral, existe uma diferença entre o que
se prescreve e o que se realiza de fato na gestão do trabalho, pois existem diversas variáveis que
muitas vezes impedem o prescrito de se tornar real na dinâmica imprevisível do cotidiano.     
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM GRUPO: UMA PERSPECTIVA DE FACILITAÇÃO DA 
ESCOLHA  

 
CAMELIA SANTINA MURGO

Compreende-se a Orientação Profissional como um processo que objetiva auxiliar o individuo na
escolha de uma profissão. Especificamente quando realizada com estudantes de Ensino Médio tem
como foco proporcionar ao adolescente a visualização de um projeto de carreira a partir do
autoconhecimento e do conhecimento da realidade ocupacional na qual se insere.   Auxiliar o 
adolescente na escolha profissional a partir da identificação de interesses, habilidades cognitivas,
características de personalidade e valores acerca do trabalho. Objetivou ainda apresentar as
oportunidades de cursos universitários, técnicos e profissionalizantes.      Os orientandos 
apresentaram interesses prévios detectados no encontro inicial. Por meio dos escores obtidos nos
instrumentos de avaliação suas opções se confirmaram. Também foi observada a ampliação dos
interesses sendo visualizadas novas perspectivas de oportunidades ocupacionais. O relato dos
participantes revelou maior confiança no momento da escolha. O processo se deu de forma
satisfatória com a participação efetiva dos orientandos, sem qualquer dificuldade na execução das
atividades realizadas. Pode-se inferir que a intervenção favoreceu a instrumentalização do estudante
com competências importantes para o enfrentamento do mundo do trabalho.       Participaram da 
intervenção seis adolescentes da faixa etária entre 15 e 17 anos de ambos os sexos. Foram 
realizados quatro encontros grupais para os quais utilizou-se as técnicas da Árvore das Preferências, 
Shopping das Profissões e Leilão de Valores. Também foi apresentado o episódio da série
confissões de adolescente: o que eu vou ser quando eu crescer. Quanto aos instrumentos de
avaliação psicológica foram aplicados SDS (Questionário de Busca Autodirigida) e EAP (Escala de
Aconselhamento Profissional). A técnica da Árvore das Preferências possibilitou um levantamento
das atividades cotidianas preferidas e preteridas. Na dinâmica Shopping das Profissões os
orientandos puderam ampliar o conhecimento sobre as características das diversas profissões como
grade curricular campos de atuação, perfil profissional e instituições que oferecem os cursos. Na 
técnica Leilão de Valores a reflexão provocada foi sobre o significado de cada valor social no
trabalho A partir dos instrumentos de avaliação - EAP e SDS - foram inventariados os interesses de 
cada participante.    
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PERFIL PSICOLÓGICO: UM ESTUDO DE CASO COM OS AUXILIARES DE 
ENFERMAGEM NA HEMODIÁLISE. 

 
RENATA GONÇALVES GUERRA
FLÁVIA DE CARVALHO LUCAS

CLAUDIA REGINA PARRA

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA As pessoas trazem em sua formação diferenças em vários
aspectos, como comportamento, relacionamento, capacidade de aprender, bem como a maneira de
executar algo. Com interesse nessas diferenças, foi realizado um estudo sobre o perfil psicológico 
dos auxiliares de enfermagem que trabalham na unidade de Hemodiálise no município de Dracena,
que atende cento e quatro pacientes.  OBJETIVO Avaliar o perfil dos técnicos e auxiliares de
enfermagem do setor de Hemodiálise a partir do referencial teórico da tipologia junguiana, e 
também o conhecimento dos mesmos sobre a nefrologia como um importante campo de
especialização para o profissional de enfermagem.     CONCLUSÃO A tipologia junguiana 
possibilita a compreensão no campo das relações humanas e contribui para compreender o 
comportamento dentro do contexto hospitalar, pois devido ao avanço técnico-científico e à 
humanização que está se tornando cada vez mais fortalecida no âmbito hospitalar, hoje o mercado
de trabalho busca profissionais que possuam habilidades que transcendem o conhecimento técnico e
sendo a Hemodiálise um dos setores que requer cuidados específicos devido a situações que são
peculiares a pacientes portadores de doenças crônicas, isto não é diferente.
     DESENVOLVIMENTO Participaram 65% dos profissionais inseridos na unidade. Após o
levantamento bibliográfico, foram realizados aplicação de questionário, teste de personalidade, e
observação do cotidiano. Em seguida, transcreveu-se os dados, fez-se uma análise interpretativa de 
forma crítica e reflexiva. Características como atenção, aptidões, resistência a frustração e conflitos,
colaboração e cooperação, facilidade de trabalhar em equipe, comunicação, iniciativa, liderança de
pessoas, entre outras, completam o perfil do profissional. Obter informações sobre todo este leque
proporciona uma forma de conseguir uma melhor adequação do funcionário ao cargo, além de
contribuir para seu desempenho e aumentar sua eficiência. Com o levantamento da tipologia da
personalidade junguiana, foi possível categorizar os profissionais quanto a interesses, preferências,
habilidades, aptidões, possibilitando uma visão mais ampla sobre o funcionamento do setor. Os
dados levantados possibilitam também determinar qual o tipo de capacitação adequada para 
motivação e melhor de desempenho profissional. Os tipos psicológicos encontrados na amostra
proporcionam definições dos estilos cognitivos e comportamentais do indivíduo que são
apresentados nos tópicos: Atitudes Extroversão e Introversão: Funções Perceptivas Sensação e 
Intuição; Funções Avaliativas Pensamento e Sentimento. Nos resultados obtidos, faremos um
recorte, que a maior parte dos profissionais, 67%, apresenta atitudes de "extroversão". Pessoas com
este perfil tendem a direcionar a atenção para o mundo externo, apreciam a ação, gostam de
movimento e mudanças constantes. O ambiente hospitalar é dinâmico, o que o torna atrativo para
pessoas com este modelo de atitude.     
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POSSIBILIDADES DO BRINCAR: A CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS DE SUCATA NO 
CONTEXTO HOSPITALAR 

 
CARLA FERREIRA RODRIGUES

GIOVANNA MARTINS LIMA BRITO
JOSIANE MACHADO RUIZ

JULIA MARINA BALIZARDO CARVALHO
JULIANA PRATES BAYER

TAYRINE DIAS DE MIRANDA

O presente trabalho refere-se ao Projeto de Extensão Brinquedoteca do curso de Psicologia da
UNOESTE - Univ. do Oeste Paulista que é desenvolvido na ala pediátrica do Hospital Regional -
Ass. Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus de Pres. Prudente/SP.Este tipo de
intervenção justifica-se pelo fato de que uma internação poder causar alterações na criança e na
família, pois além de estar longe do seu convívio social e familiar ainda terá que passar por
procedimentos médicos, às vezes, dolorosos e demorados. Assim, uma atuação que busque diminuir
os efeitos prejudiciais da doença e seu tratamento torna-se favorável.A escolha da sucata como 
material base se deve ao fato de ser um material pouco estruturado, estimulando a criatividade. 
Após esse material ser transformado artesanalmente, adquire um grande valor afetivo, além de
promover uma convivência alegre, ajudando-a na estadia hospitalar Tem por objetivo mostrar os 
benefícios trazidos às crianças através do desenvolvimento de atividades que possibilitem exercitar 
a criatividade e imaginação construindo seu próprio brinquedo, utilizando sucata e material gráfico
variado    Depois de realizadas as intervenções, pôde-se perceber que o brincar e a construção de 
brinquedos trazem para as crianças hospitalizadas inúmeros benefícios: elas passavam a aceitar
melhor o tratamento e sua internação; têm um espaço para interagir com outras crianças
hospitalizadas, aspecto fundamental para o desenvolvimento infantil. O brincar também promove o 
alívio do stress proveniente da internação e de todo o tratamento, e isso acontece não só com as
crianças, como também com seus acompanhantes. Além disso, construir brinquedos também
promove uma aproximação entre crianças e acompanhantes, o que gera uma melhor convivência o 
que, consequentemente, colabora com o tratamento.     Foram realizadas intervenções semanais na 
busca por cumprir o objetivo proposto. Durante os 10 meses de intervenção, participaram das
atividades um total de 587 crianças de 0 a 17 anos, internadas no Hospital e com os mais diversos
tipos de patologias. As crianças menores eram auxiliadas pelos responsáveis na confecção dos
brinquedos e, no caso de bebês, os brinquedos eram feitos pelos acompanhantes. Ao chegar à
brinquedoteca, as brinquedistas preparavam a sala, organizando os brinquedos nas prateleiras de
modo que ficassem a uma altura compatível com a faixa etária de cada criança. As estagiárias
ofereciam sempre a proposta de um brinquedo a ser construído, havendo a possibilidade de criar a 
partir do material disponível, uma vez que os materiais necessários para a construção de brinquedos
ficavam sobre a mesa a fim de proporcionar o fácil acesso às crianças. Foram confeccionados
diversos tipos de brinquedos, como ioiô, bilboquê, boneco bate lata, vai-vem, e outros    
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PRÁTICA DO PSICÓLOGO COM ADOLESCENTES AUTORES DE ATO INFRACIONAL EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO 

 
ROSELI HELENA FERREIRA

CAMELIA SANTINA MURGO

O trabalho resulta das atividades do Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde,Trabalho e
Educação do Curso de Psicologia da UNOESTE, realizado em uma unidade pública estatal de 
média complexidade, integrante do Sistema Único de Assistência Social, no nível da proteção social
especial. A instituição oferece acompanhamento especializado a indivíduos e famílias em situação
de risco pessoal e social. Atende exclusivamente adolescentes em conflito com a lei, em 
cumprimento de medida socioeducativa, por determinação judicial.  Propiciar aos adolescentes 
momentos de reflexão e externalização de conflitos, angústias e preconceitos que envolvem suas
trajetórias; oportunizar que os adolescentes pensem e elaborem estratégias relativas a expectativas
futuras e projetos de vida.     Evidencia-se a singular importância da atuação do psicólogo em
espaços institucionais com equipes multidisciplinares, na promoção e garantia de direitos e
fortalecimento de populações em situação de risco pessoal e social. Vale ressaltar a eficácia da
intervenção, frente aos resultados manifestos pelos adolescentes nas atividades grupais, os quais
revelaram o fortalecimento dos recursos subjetivos importantes para o enfrentamento da situação na 
qual ora se encontram.     O trabalho é desenvolvido com um grupo de adolescentes em
cumprimento de medida de Liberdade Assistida. O grupo tem a duração de seis meses, divididos
por módulos, cujos conteúdos são elaborados a partir dos fundamentos técnicos do Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
e das teorias do desenvolvimento da Psicologia. Os módulos trabalhados abordaram as seguintes
temáticas:: Direitos e Deveres; Compreendendo a Adolescência; Fortalecendo Valores; Mudando
conceitos e exercendo a cidadania; Autonomia Juvenil. A intervenção é realizada semanalmente,
com a duração de uma hora, sob a supervisão da Psicóloga da Instituição e apoio das Orientadoras 
Técnicas, sendo uma Pedagoga e outra Assistente Social. Após a composição do grupo, foram
realizados estudos de casos, referentes a cada adolescente. Dentre as atividades realizadas
destacamos: auto-retrato desenhado, cujo objetivo é possibilitar a percepção de si mesmo, bem 
como a percepção das motivações que interferem nos pensamentos, sentimentos e atitudes;
descrição de características positivas e negativas, visando a autopercepção de características
pessoais, que evidenciou uma dificuldade em pensar e nomear características negativas; Valores: 
concordo/discordo, que consistia na leitura de variadas afirmações relacionadas a temas diversos,
abordando a questão das escolhas e dos valores, o que propiciou o compartilhamento de ideias e
opiniões inerentes a cada adolescente e ao grupo em geral; leilão de valores, que propiciou a
reflexão sobre valores, tais como justiça, fama, estabilidade, solidariedade.     
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS PARA LIDERANÇA 
 

ILZA LÍGIA BICEGLIA
KADIJA BRANQUINHO RAMOS
VANESSA NACCARATO PIFFER

ZULMIRA ZAFANI RAMALHO

O presente trabalho visa apresentar um projeto de intervenção elaborado no decorrer do Estágio 
Supervisionado de Saúde, Trabalho e Educação em uma empresa de Presidente Prudente.
Considerando informações sobre o funcionamento, cultura e clima da empresa, e percebendo a
necessidade de investimento no desenvolvimento interpessoal e técnico de seus colaboradores, 
optou-se por investir nos indivíduos que exercem função de liderança, levando em conta que estes
desenvolvem papel crucial junto a sua equipe de trabalho. O objetivo do projeto de intervenção é 
promover o desenvolvimento interpessoal e técnico em colaboradores que exercem liderança
formal, buscando aprimorar as competências conceituais e o relacionamento interpessoal.    Na 
experiência do estágio em questão, entendemos que investindo em colaboradores que exercem
função de liderança, será proporcionado a estes,além de seu desenvolvimento interpessoal e técnico,
também a possibilidade de desempenharem um papel de multiplicadores, enquanto ocupantes de
uma função estratégica dentro da empresa.      A metodologia concentra-se na exposição de 
conteúdos teóricos, relevantes à atuação prática, articulado com o conhecimento cotidiano dos
participantes, a fim de promulgar a constituição de um entendimento conjunto e, portanto,
partidário. Como instrumentos facilitadores de acesso aos assuntos abordados, propõem-se a 
utilização de atividades vivenciais, simulando o ambiente de trabalho; leitura de textos relacionados
aos conceitos contemplados; estudos de caso ilustrativos dos processos de liderança e realização de
inventários para auto-avaliação. Para tanto, o projeto foi dividido em dois módulos. O primeiro
módulo concebe conteúdos atinentes a habilidades conceituais, contemplando, precisamente,
aspectos de planejamento, organização, decisão e controle. O segundo módulo faz referencia a
conteúdos de caráter interpessoal, abarcando objetivos específicos como: proporcionar o
autoconhecimento para o desenvolvimento de processos de liderança; aprimorar o processo
comunicacional, dar e receber feedback; desenvolver a capacidade de orientar colaboradores; 
compreender mecanismos de motivação humana, de defesa e de mudança; promover a capacitação
em análise diagnóstica; possibilitar a capacitação na resolução de conflitos interpessoais;
desenvolver habilidades para lidar com situações estressantes e sob pressão.    
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PROJETO DE APOIO A COLETA SELETIVA DRACENA: A PSICOLOGIA NUMA 
ORGANIZAÇÃO SOLIDÁRIA. 

 
IRACI PEREIRA LÔBO PARIZOTTO

IRACELES DE LOURDES GIANNESI
CLAUDIA REGINA PARRA

O Projeto é desenvolvido por acadêmicos da UNIFADRA, sob a supervisão de um psicólogo,
professor da UNIFADRA.com os cooperados da COTRARES-Cooperativa de Reciclagem de 
Resíduos Sólidos de Dracena. Trata-se de uma organização neófita, composto de 20 membros.
Diversas publicações, sejam elas do meio acadêmico ou não, permitem constatar que o exercício da
Psicologia Comunitária tem sido muito eficaz com projetos que possibilitam a eficaz convivência
em grupo.   Apoiar e fortalecer o grupo, através da construção de vínculos solidários que promova o
"empowerment" de seus cooperados.    O projeto com a sua metodologia vem tendo o seu espaço
respeitado e aprendendo a respeitar o espaço dos seus parceiros. Pode-se dizer que todos ganharam 
com isto, mas o grande beneficiado, sem dúvida, foi e ainda é, a própria COTRARES que se
fortaleceu, conquistou possibilidades, resgatou a auto-estima e estão se sentindo honrados enquanto 
cidadãos. Quando falamos em universidade-comunidade, essa relação não deve ser entendida como 
dois sistemas separados que se unem em determinado momento. A comunidade e a universidade
são parte de um mesmo sistema. O trabalho com a COTRARES tem cada dia mais afirmado mais
essa realidade para o curso de Psicologia da UNIFADRA.      Busca-se nesta prática envolver os 
cooperados em uma postura cidadã e ética na organização social do seu trabalho, superar conflitos e
dificuldades referentes a aspecto psíquicos da dinâmica grupal implicada na organização do
trabalho, assim como, oferecer apoio psicossocial aos cooperados; conscientizar o cooperado do
valor e dimensionamento do associativismo enquanto prática comunitária. Esta prática é realizada
utilizando os seguintes recursos psicológicos: escuta terapêutica grupal, dinâmica de grupo, 
promoção de filmes-debate, etc. A prática objetiva ainda trazer para dentro do grupo um pouco da
história de vida de cada participante; orientar psicologicamente em qualquer questão de ordem
pessoal ou familiar; e por fim, executar trabalhos dinâmicos que despertem o interesse de estarem
ali, os quais possam gerar momentos de reflexão. Este trabalho teve início em campo em Março de
2011. Os encontros acontecem mensalmente, tem-se observado neste ano o fortalecimento do 
grupo, maior envolvimento dos cooperados, comprometimento organizacional dinâmico e ativo,
melhor interação com a comunidade e com as instituições com as quais a cooperativa se relaciona.
Não obstante, em um ano de projeto pode-se constatar o crescimento do número de cooperados de 
14 para 20, além de ter aumentado em 120% o valor financeiro de arrecadação dos membros, isto é
o valor recebido por cooperado é superior ao salário mínimo.    
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PSICOLOGIA E GESTÃO DE PESSOAS: O DIFERENCIAL DO PSICÓLOGO 
 

JULIANA SANTELLO MAZUCHELLI
ILZA LÍGIA BICEGLIA

Este relato de experiência refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e
Educação, do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista, e está sendo realizado em uma
empresa na cidade de Presidente Prudente. O presente estágio está baseado na Psicologia
organizacional, que estuda os fenômenos psicológicos presentes nas organizações, e atua sobre os 
problemas organizacionais ligados à gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas. É uma
prática que visa ampliar as condições de desempenho de profissionais, que atuem ou pretendam
atuar nas organizações, percebendo as demandas atuais e promovendo mudanças. Torna-se cada vez 
mais fundamental, a prática do psicólogo nas organizações e a aplicação da Psicologia para um
reconhecimento estrutural e um diagnóstico de possíveis problemas, para a obtenção de dados
estratégicos e procedimentos de mudanças no ambiente empresarial.  Na empresa, a qual realizamos 
o estágio podemos acompanhar reuniões com uma equipe de vendedores externos, realizadas
semanalmente pelo supervisor de vendas e a Psicóloga, visando a orientação e avaliação de
resultados e metas, influenciando a motivação, pois cada um dos vendedores que atingirem suas
metas recebem incentivos e prêmios.     Neste sentido, observamos nesta experiência, que o
psicólogo na gestão de pessoas deve estar envolvido em um processo de desenvolvimento continuo 
dos colaboradores, em projetos que envolvam início, meio e fim, onde seja possível uma
mensuração de resultados, além de um acompanhamento da gestão de conhecimentos baseada no
CHA - Conhecimento (Saber), Habilidades (Saber Fazer) e Atitudes (Querer Fazer).     Além do 
objetivo do desempenho técnico, essas reuniões permitem também, a oportunidade do exercício do
feedback interpessoal/grupal entre seus membros, de forma a alinhar questões relativas às relações,
que muitas vezes geram conflitos e interferem no desempenho e resultado final enquanto grupo.    
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IZILDA FÁTIMA GALINDO
SOLANGE ROLIM DE MOURA

Este trabalho relata a experiencia de estagio em supervisionado em Processos Clinicos desenvolvido
em uma enfermaria psiquiátrica de um hospital geral, através do qual foi possível observar os
processos de comunicação entre as famílias, um sistema fragilizado principalmente no que diz
respeito à ideia na qual a família se apoia para entender o transtorno mental. A experiência de ter
um membro da família com doença mental mobiliza a família como um todo no seu dia-a-dia 
porque o transtorno mental provoca deslocamentos nas expectativas e nas relações afetivas entre as
pessoas. A presença de uma pessoa com transtorno mental produz um impacto nos outros membros
da família, tendo em vista que os familiares ficam sobrecarregados por demandas que envolvem a 
função de acompanhar a pessoa que adoeceu e cuidar dela. Do ponto de vista emocional, o estresse,
as vivências de instabilidade e insegurança, os conflitos frequentes nas relações passam a faz parte
do cotidiano dessas pessoas. Além disso, é comum os familiares se distanciarem das atividades
sociais, motivados pela vergonha, cansaço ou frustração. O mundo da vida familiar é radicalmente
modificado. A relação com o outro sofre alterações profundas, surgem novos papéis, a articulação e 
a circulação na família passam a ter novas regras, gerando, por vezes, muito sofrimento aos seus
membros. Descrever o trabalho de estagio realizado em enfermaria psiquiatrica, enfatizando os
grupos de orientação multifamilares desenvolvidos, cuja finalidade foi criar um novo espaço 
terapêutico, onde se pudesse ressaltar a importância da família na qualidade de vida das pessoas
portadores de transtornos mentais.    A situação de instabilidade familiar gerada pela crise iniciada
com o adoecer de um de seus membros reflete as dificuldades em lidar com o comportamento da
pessoa com transtorno mental, com os sintomas da doença. Na sua maioria, os familiares sentem-se 
sós para enfrentar os problemas e desinformadas quanto ao modo de agir frente a eles, ficando 
desamparadas quando aparecem os primeiros sintomas da doença. Outra temática importante refere-
se ao diagnóstico de doença mental, o qual gera um sentimento inexplicável, um vazio e um temor
diante do desconhecido. Sentimentos derivados passam a fazer parte desse cotidiano, como o medo, 
a tristeza, a vergonha e a piedade. Os membros da família geralmente se beneficiam de orientações
dadas sobre a doença e seu tratamento, e do aconselhamento familiar, que proporciona apoio
emocional e dicas práticas sobre como interagir com o portador de transtorno mental.     O estagio 
descrito iniciou-se em Fevereiro de 2012 com duracao prevista de 2 semestres. Preve a permanencia
diaria do estagiario na enfermaria por no minimo 2 horas e supervisao semanal. Os grupos com 
familias sao realizados semanalmente, com duracao de 01 hora, sendo a participacao voluntaria e
extendida a qualquer familiar presente nas visitas.     
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SEXUALIDADE E EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS 
 

DAIANE ALVES MOREIRA
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO

O Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação com ênfase em Psicologia
Escolar está sendo realizado na Secretaria da Educação Municipal junto ao grupo gestor de Saúde e
Prevenção nas escolas que visa à Educação em Saúde: formação para atenção às vulnerabilidades de
crianças, adolescentes e jovens em espaços educacionais. Este projeto é relevante para o
desenvolvimento pessoal e social dos alunos e professores, pois desenvolve habilidades e
competências para a compreensão da sexualidade. Tem por objetivo oferecer um espaço de reflexão 
que procura contribuir para a proteção de saúde sexual e reprodutiva dos alunos, evitando doenças 
sexualmente transmissíveis, ampliando o conhecimento sobre gênero, diversidade sexual, relações
étnico-raciais, drogas entre outros temas.    Embora ainda haja muita resistência para trabalhar com
a sexualidade na realidade escolar, já notamos um avanço em relação ao enfrentamento de
preconceitos e estereótipos.    UNOESTE Para desenvolver o projeto foi realizado um diagnóstico
da realidade escolar e um levantamento de necessidades para conhecer a visão dos professores e
alunos sobre a sexualidade e a educação sexual nas escolas. Após este diagnóstico foram
selecionadas 13 salas do ensino fundamental e do ensino médio para participar do projeto. Em cada
sala são escolhidos pelos pares dois alunos como facilitadores. Estes desenvolvem atividades 
orientadas sobre cada tema. A programação utiliza jogos e dinâmicas de grupo. Cada encontro
segue a seguinte sequência: abertura, desenvolvimento do tema e encerramento com conclusões,
sínteses e avaliação.    
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TRABALHO COM FAMÍLIAS DE PACIENTES PSIQUIÁTRICOS "RECRIANDO VÍNCULOS"
 

CAMILA DE MATOS LIMA

O presente trabalho pretende apresentar o relato de Estágio Supervisionado em Psicologia junto a 
pessoas diagnosticadas com transtornos psiquiátricos junto a uma instituição asilar. Partimos do
pressuposto que um paciente psiquiátrico é único, cuja personalidade é a síntese de múltiplas
determinações. Disso decorre que: Alguém diagnosticado com esquizofrenia deva ser escutado na
condição de pessoa e não na condição de esquizofrênico. A intervenção psicológica na perspectiva
da Psicologia Social Crítica deve considerar que cada indivíduo tem suas próprias (in)capacidades e
(des)valores que devem ser respeitados. Disso decorre que o estereótipo de loucura deve ser
revisto. Realizar acompanhamento psicológico junto a familiares de pessoas diagnosticadas com
transtorno psiquiátrico que frequentam uma instituição da cidade.    A intervenção encontra-se em 
estágio inicial e os primeiros resultados apontam para o grupo como um espaço de expressão e
aprendizagem sobre o adoecimento psíquico e as escutas individuais como ocasiões especiais de
tomada de consciência dos conflitos vivenciados por familiares durante o período de internação ou 
posterior a ele.     Realizar-se-á reuniões com familiares e acompanhamento individual em situações
que exijam uma atenção especial.    
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS: TRABALHANDO A 
COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL, ASSERTIVIDADE E FEEDBACK EM UMA EMPRESA 

DO RAMO HOTELEIRO 
 

RUBENS FURINI PEREZ
ILZA LÍGIA BICEGLIA

Este trabalho refere-se a um relato de experiência ao Estágio Supervisionado em Promoção da
Saúde, Trabalho e Educação, do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista. A ênfase é
a Psicologia Organizacional e está sendo realizado em uma empresa hoteleira, na cidade de
Presidente Prudente - SP, durante o ano de 2012, atuando sobre os problemas ligados à gestão de
pessoas. O psicólogo organizacional tem a função de ser facilitador na relação entre colaboradores e
a organização, contribuindo para o desenvolvimento de ambos, participando dos processos de 
recrutamento e seleção de pessoas, treinamentos, análise de cultura e clima organizacional e
estudando processos de adoecimento e psicopatologias referentes ao universo do trabalho. Através
de observação e análise de dados levantados durante a realização do estágio, pôde-se verificar 
algumas necessidades. A fim de minimizar esses problemas e trazer melhorias, foi elaborada uma
proposta, contendo um conjunto de ações de desenvolvimento para intervenção na empresa em
questão. A partir de levantamento preliminar foram verificados conflitos internos existentes entre os
funcionários, vertical e horizontalmente na hierarquia dos setores do hotel. Vimos uma necessidade
de conscientizar os colaboradores sobre a importância da comunicação interpessoal, comportamento 
assertivo e do feedback, tanto entre eles, quanto ao se reportarem a seus líderes. Por fim, causa ou
consequência do tópico anterior, temos a necessidade de trabalhar com os líderes em sua formação e
na formação de suas equipes. Segundo Chiavenato (2000), o treinamento e desenvolvimento de
pessoas "é um processo educacional de curto prazo aplicado de maneira sistemática, através do qual
as pessoas aprendem conhecimentos, atitudes e habilidades em função de objetivos definidos".  O 
objetivo geral da proposta foi desenvolver e propôr à empresa um projeto de treinamentos a fim de
melhorar a comunicação interpessoal dos funcionários da empresa, e também para os cargos de
liderança, com a finalidade de formar e articular as equipes dos variados setores do hotel.    Embora 
já hajam treinamentos realizados com os funcionários, vimos como importante o aprimoramento de
treinamentos visando a mudança de atitudes profissionais na empresa através das temáticas
sugeridas. Para tanto, pretendemos realizar futuramente uma pesquisa de cultura e clima
organizacional na empresa, a fim de se identificar mais detalhes das necessidades da dinâmica das
relações entre os colaboradores e a organização.     Os participantes das atividades seriam todos os 
funcionários, sendo realizado em módulos, atendendo às demandas dos diversos setores, um de cada
vez ou de forma global, além de todos os líderes de setor do hotel. Seria utilizado o espaço para
reuniões na empresa e utilização de recursos audiovisuais e impressos gráficos, além de técnicas e 
exercícios de atividades grupais. Seriam estabelecidos, também, um ou mais encontros com as
lideranças dos setores do hotel.    
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TREINAMENTO: UM ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
 

DINAMARA GÓIS PEREIRA
ROSILEIA CÍNTIA FABIAN

O presente relato de experiência é em decorrência de um estágio curricular na área de Psicologia
Organizacional do Trabalho, realizado numa empresa privada, da cidade de Presidente Prudente/SP,
que atua no ramo de segurança. O objetivo foi de criar um espaço no local de trabalho para tratar de
temas que possibilitassem o desenvolvimento interpessoal dos indivíduos, como relacionamento 
interpessoal, educação permanente,qualificação profissional, inclusão social, saúde e trabalho.    Os 
relatos dos participantes até o presente momento, indicam que os encontros foram produtivos para o
desenvolvimento profissional, bem como, para o bem estar no ambiente de trabalho.     Foram 
compostos 08 grupos com 15 colaboradores cada,dos setores operacional, admnistrativo e
comercial, sendo que, foram realizados até então, 64 encontros com esses grupos ao longo do ano
corrente. Os treinamentos sempre desenvolvidos na própria empresa, na qual tem um local
reservado para tal. Foram utilizados alguns materiais como: vídeos, textos, dinâmicas entre outros.  
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UM MODELO PARA A COMPREENSÃO DA ESCOLHA PROFISSIONAL: RELATO DE 
INTERVENÇÃO INDIVIDUAL EM CLINICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA 

 
ANALUIZA FERRARI

FRANCIELLE GUEDES AKAKI 
CAMELIA SANTINA MURGO

A Orientação Profissional visa abordar conteúdos que favoreçam a escolha profissional e a
estruturação de projetos de carreira de jovens e adultos. Para tanto, em processos de orientação a
pessoa irá refletir sobre seus interesses, habilidades, atitudes frente ao trabalho, características de
personalidade e oportunidades ocupacionais. Acompanhar o orientando no seu processo de reflexão
sobre seu projeto de vida fornecendo ferramentas para a autogestão de carreira.     foi possível 
confirmar a escolha inicialmente apontada pela orientanda, bem como ampliar as perspectivas de 
carreira mediante a indicação de duas novas profissões. A intervenção possibilitou facilitar a
escolha, promovendo na orientanda uma reflexão sobre suas características pessoais, possibilidades
de formação e oportunidades no mercado de trabalhão, de modo a direcioná-la de forma mais 
acertada à escolha de sua profissão e ao seu desenvolvimento de carreira.      foi realizado 
atendimento individual de uma adolescente do sexo feminino na clínica-escola de Psicologia da 
Universidade do Oeste Paulista. No total foram seis encontros com duração de 50min. As técnicas
utilizadas nos primeiros encontros foram a Loja das Profissões e a Árvore das Preferências. Já os
instrumentos de avaliação psicológica aplicados foram BBT-br (Teste de fotos de Profissões) e EAP 
(Escala de Aconselhamento Profissional). No início do procedimento o orientando relatou o
interesse na área de Direito, quanto aos resultados dos instrumentos foi revelado a inclinação para a
área das Ciências Humanas. Visto que as áreas de interesse encontrados no EAP foram em Ciências
Exatas e Atividades Burocráticas e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Já em relação aos
resultados do BBT-br observou-se inclinação para profissões da área Social representadas pelos
falores G (espontaneidade) e V (razão e lógica). A síntese do processo permitiu a sugestão de três
ocupações, a saber, Direito, Ciências Sociais e Relações Internacionais.     
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 
 

LUCIANA ASMAR
ANDRESSA FERIAN DE GOES LIMA 

Este relato de experiência refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e
Educação, do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista, e está sendo realizado em uma
empresa na cidade de Presidente Prudente. O presente estágio está baseado na Psicologia
organizacional, que estuda os fenômenos psicológicos presentes nas organizações, e atua sobre a
gestão de recursos humanos, que é adquirir desenvolver, capacitar e manter os colaboradores da
organização.  A função do psicólogo vai além do recrutamento e seleção de pessoal, é um projeto
mais amplo que envolve início, meio e fim, baseada em conhecimentos, habilidades e atitudes. O 
psicólogo organizacional, deve acompanhar as transformações do contexto e desenvolvimento da
organização.     A psicologia organizacional, está sendo ampliada, mas é relativamente nova neste
mercado e este estágio visa oportunidades de melhorias para a empresa e desenvolvimento de
habilidades nos estagiários de psicologia ambos sendo beneficiados e atuando como parceiros.      A 
empresa, é uma organização automobilística na qual não existe o setor de RH, somente o
departamento pessoal sem a presença de um psicólogo que atue na gestão de pessoas. Para que este
trabalho seja possível, foi realizado o levantamento de necessidades a partir de questionários com
perguntas fechadas com todos os colaboradores. Foi constatado que deverão ser realizados: a 
implantação de descrição e análise de cargos, avaliações de desempenho, treinamentos e reuniões
mensais.     

 
 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 996

RELATOS DE CASOS 
 

PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA COM PACIENTES OBESOS........................................997 

O USO DA HIPNOTERAPIA EM CASO DE JOVEM QUE CHUPAVA DEDO........................998 

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 997

 
Relato de caso clínico    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS 

Psicologia  

 

PSICOTERAPIA PSICODRAMÁTICA COM PACIENTES OBESOS 
 

JULIANO CESAR BONFIM
ANNA PAULA MARCILIO

ZILDA RODRIGUES

O presente trabalho tem por objetivo relatar o processo psicoterápico de duas pacientes do sexo
feminino, atendidas na clinica escola de psicologia da Unoeste. As queixas referem-se a obesidade e 
pelo grau podemos classifica-las como obesidade mórbida. Os atendimentos estão sendo realizados
no referencial da psicoterapia breve psicodramática, semanalmente, desde Fevereiro de 2012 com 
término previsto para dezembro, por dois alunos do 10º termo do curso de Psicologia, cada aluno
com uma paciente denominadas A. e B. A supervisão dos casos é semanal.  O Objetivo deste 
trabalho é mostrar um atendimento psicoterápico com pacientes obesos através de uma psicoterapia 
psicodramática. Segundo Eduardo Ferreira-Santos (1997), a psicoterapia psicodramática tem por
finalidade uma experiência emocional corretiva, em que se oferece ao paciente a oportunidade de
vivenciar uma situação especial, num contexto relacional de aceitação e segurança, no qual ele
possa chegar a uma formulação interna do conflito e reestruturar sua vivência de ansiedade frente a
uma situação antes insuportável. O fator peso é pouco para saber se uma pessoa é saudável, para 
poder fazer esta analise é preciso levar em consideração a altura das pessoas. O dado que faz a
relação entre peso e altura é o índice de massa corpórea, definido como: altura divido por massa,
multiplicado por dois. Onde a massa deve ser medida em kg e a altura em metros. Se este índice 
estiver entre 19 e 24 a pessoa está dentro de uma margem saudável, se o índice for menor que 19 a
pessoa é muito magra e se estiver entre 24 e 29 a pessoa está com sobrepeso, e as gorduras
acumuladas podem representar um risco se ela sofre de hipertensão, diabetes, colesterol alto ou é
fumante. Se o IMC estiver acima de 29 a pessoa é considerada obesa, nestes casos o acúmulo de
gorduras é considerado doença e a perda de peso é urgente.          Paciente A: Sexo feminino, 27 
anos, escolaridade nível técnico, queixa de obesidade, que agravou após o falecimento de um ente
querido. Relata também queixa de relacionamento interpessoal e familiar. Buscamos trabalhar a
obesidade em sua vida e como se deu a construção desta condição, visando também 
comportamentos de autocuidado e resgate de autoestima. Concomitante, buscamos resgatar durante
o processo psicoterápico, a elaboração do luto. Paciente B: Sexo feminino, 44 anos, solteira,
recepcionista em um hospital e mora com a mãe. Procurou o tratamento com queixa de presenciar
muitas situações de morte em seu emprego, desencadeando assim alguns medos. Relata estar
descontente com a obesidade, e ter problemas de relacionamento com a mãe. Observamos que B.
sente-se inferiorizada, com baixa auto estima, influenciando seu trabalho, pois o mesmo afeto e
reconhecimento que espera no âmbito familiar, espera no emprego e em todas as suas relações. B.
sente-se discriminada, porém culpa as pessoas ao seu redor, sentindo-se perseguida por elas. 
 Trabalho com resultados parciais.   
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O USO DA HIPNOTERAPIA EM CASO DE JOVEM QUE CHUPAVA DEDO  
 

RAFAELA CRISTINA JACOE PINTO
HUMBERTO IANNI FERREIRA

Segundo dados da literatura, o ato de chupar o dedo se inicia ainda da barriga da mãe, por volta da
8ª semana de gestação. Parece ser uma reação instintiva que é naturalmente interrompida ao longo
da vida. Segundo Vieira (2002)é um comportamento que, quando praticado muitas vezes, torna-se 
inconsciente e passa a ser incorporado à personalidade infantil. Até os 2 anos não costuma ser um
problema médico. Entre os 3 e 5 anos alguma questão emocional pode estar envolvida (separação
dos pais, novo irmão). Após os 5 anos uma ajuda profissional é indicada se o quadro persistir. A
hipnose é um estado de concentração focalizada que permite acessar as estruturas cognitivas e os
pensamentos, e com isso, identificar os sentimentos que estão associados à forma de processar os 
estímulos percebidos. Sendo assim, poderia ter utilidade na remoção de traumas e vivências que
perpetuam o hábito de chupar dedo.  Relatar a experiência e resultado da hipnoterapia em um caso
de jovem com hábito de chupar dedo enquanto dormia.          CJT, feminino, 21 anos, solteira, 
reside com os pais e dorme no mesmo quarto de sua irmã caçula. Queixa de chupar o dedo polegar
direito desde os 6 anos de idade. O hábito ocorria todas às noites provocando lesões no palato,
deformidades na dentição e afinamento do referido dedo. O quadro era confirmado por familiares e
pelo exame clínico. Sentia-se com baixa estima, ansiosa e depressiva. Após esclarecimento da
técnica, foi iniciado a hipnoterapia e na segunda sessão a paciente sentia-se com melhor estima, sem 
dor no dedo polegar e no palato. A irmã confirmou não vê-la mais chupando dedo enquanto dormia. 
Ao exame clínico observou-se melhora dos sinas e sintomas.  A hipnoterapia parece ser um método 
eficaz para alguns pacientes com hábito de chupar o dedo.    

 
 


