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A AUTOESTIMA ADOECIDA DO IDOSO INSTITUCIONALIZADO 

  ANTUNES, MAYARA MICELI DE SOUZA (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA -
FADRA)

PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

Cresce a cada dia a população idosa do país, assim como as famílias que vivenciam problemas de adaptação à
terceira idade. O envelhecer acarreta alterações biopsicossociais que comprometem a capacidade funcional do
idoso, isto motiva muitos a delegarem a instituições a tarefa de cuidar deste familiar. Além das justificativas de
ordem social, a temática do estudo resulta da experiência em estágio básico com adultos no Curso de
Psicologia. OBJETIVOS: Verificar a autoestima, relações familiares, perda da autonomia, isolamento social e
funcionamento cognitivo do idoso institucionalizado. Trata-se de estudo qualitativo de cunho exploratório 
descritivo. A coleta de dados foi realizada por meio de observação, entrevistas e técnicas lúdicas que
objetivaram conhecer a individualidade dos idosos. dados ocorreu por 2 meses e meio, através de encontros
semanais de 3 horas,totalizando 30 horas, estes foram analisados e interpretados qualitativamente. Procurou-se 
fazer uma leitura do fenômeno a partir do que foi vivenciado. Citando Peretz(2000), “a observação consiste em
estar presente e envolvido numa situação social para registrar e interpretar, procurando não modificá-la.” Os 
idosos na sua totalidade apontaram suas carências quanto a afetividade e o desejo de atenção. Relataram terem
famílias, referindo-se ao tempo que conviviam juntos com saudosismo. No aspecto cognitivo, quatro idosos
fantasiaram fatos, tais como: idade atual, idade de seus pais, relações amorosas, local de moradia. Um interno
demonstrou a insatisfação com seus familiares, generalizando para total abandono e desesperança. Em razão
desse estado de morbidez, se excluía do convívio dos outros internos até na hora das refeições. Diferentemente
de outros tres internos que não tendo família, adotaram o asilo como referência, estes, ao contrário, diziam-se 
felizes por estarem ali. O envelhecimento é um processo natural, contínuo e inevitável, por isso, constitui-se um 
tema a merecer atenção maior da sociedade. A família moderna, no seu cotidiano atribulado, não se preparou
para lidar com o seu idoso. É inegável que o envelhecimento provoca perdas na capacidade do idoso como um
todo, e estas o tornam mais suscetível a dependência. Este estudo, não obstante retratar carência, a
necessidade de receber acolhimento e reconhecimento e a consequente baixa autoestima do idoso
institucionalizado, constata o baixo investimento na explicitação, sistematização desta área de grande 
complexidade. Para o idoso viver em sua própria casa é de extrema importância para sua independência,
preserva sua integridade, sua individualidade, entretanto, para alguns isto não é possível. Este estudo pretende
chamar a atenção para esta realidade da velhice vivenciada em asilos que precisa ser repensada com urgência,
pois a sociedade deve enfrentar os problemas sobre o estilo de vida que quer ver no seu idoso,em especial no
institucionalizado. 
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A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA JOVENS QUE ESTÃO CONCLUINDO O 

ENSINO MÉDIO 

  ALMEIDA, FATIMA COSTA DE (Aluno de curso de graduação - )
LIMA, MÉURI DE PAULA (Aluno de curso de graduação - )

PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

Este estudo retrata a prática de orientação vocacional em uma escola pública, com adolescentes. Nesse intento,
procedeu-se ao trabalho em uma escola de um bairro da periferia, considerada de alunos mais carentes, numa
cidade do interior paulista. A educação é fundamental para a construção do social. Ao levar a proposta de
orientação vocacional a esses alunos, pensou-se não só em proporcionar uma reflexão em torno da 
problemática da escolha profissional, mas também na construção de um projeto de vida para os jovens das
classes populares, considerando a profissão e as possibilidades dela advindas. Informar os adolescentes sobre
diversas profissões,fornecer orientações quanto à importância da escolha profissional realista, aplicar teste de
Orientação Vocacional e refletir sobre os dados coletados. . Foram realizados encontros semanais no total de
10, por um período de 3 meses, com 50 alunos do 3o. ano do ensino médio incluindo os períodos noturno e 
diurno. Realizou-se orientações, com técnicas e testes vocacionais, questionários e discussões participativas
com os grupos. . Para os estudantes envolvidos no estudo o ensino superior é entendido como um meio de 
mudança de vida, muitos expressam o desejo de continuar os estudos e principalmente fazer um curso superior.
Realizaram as atividades propostas, mostraram-se motivados com os resultados apresentados,com o contexto
trabalhado em cada encontro. A escola incentiva o aluno a realizar um curso superior, mas pouco sabe informar
sobre como viabilizar isso, como forma de ingresso, opções de bolsas e financiamentos, o que faz com que
muitos tornem inacessível o curso superior. A escolha profissional, já não pode mais ser compreendida e 
direcionado apenas a classes sociais mais privilegiadas, fica claro que este episódio não pertence apenas ao
indivíduo que escolhe. Nos encontros realizados observamos que os adolescentes do ensino médio tem
interesse no ensino universitário, pois vêem nele a possibilidade dos sonhos profissionais realizados, mesmo
cientes que para consegui-los terão que ter disciplina e perseverança. Verificou-se que a falta de incentivo e o 
próprio esclarecimento da razão do ensino médio poderia funcionar como agente motivador se vislumbrassem
nisso a possibilidade de continuar os estudos e não um ponto final. A falta de informação quanto a como custear
um curso superior pode influenciar o jovem de periferia a não dar continuidade aos estudos. Uma das maiores 
dificuldades a que os jovens oriundos das classes populares estão expostos é o fato de necessitarem de
trabalhar para melhorar suas condições financeiras, no entanto suas condições financeiras não lhes permitem
que acessem as possibilidades de conquistar empregos melhor remunerados, pois não tem um curso superior. A
questão que procuramos propor a esse grupo é que é possível alterar essa realidade fazendo o que se tem o
perfil, ainda que para essa conquista sejam necessárias algumas renúncias.  
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA INFÂNCIA. 

  SANTOS, JULIANA APARECIDA PEREIRA DOS (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

Esta pesquisa tem por finalidade o estudo do brincar e sua importância. Através do brinquedo, a criança pode
expressar seus conflitos internos. O brincar é a forma que ela usa para lidar criativamente com o mundo interno 
e o mundo externo e por meio da qual a criança consegue lidar melhor com a realidade quando passa por
emoções dolorosas. O que a criança não consegue expressar oralmente, ela expressa a partir por outros meios,
no caso o brinquedo. A criança que não consegue manifestar e dominar seus conflitos acarretará em problemas
emocionais ao longo de sua vida e tornará provavelmente um adulto inseguro. A proposta deste trabalho é
mostrar o porquê da importância do brincar, pois alguns responsáveis por crianças acham que o brinquedo é 
apenas um jeito de prender a atenção delas e deixá-las ocupadas quando necessário e não levam em conta e
nem observam a maneira como elas brincam e os conteúdos dos jogos. A pesquisa possui um caráter
bibliográfico, com base em Aberastury (1992) e Winnicott (1982). O brincar possui aspecto terapêutico, lúdico e
educativo, dentre outros. O tema tem sido estudado por várias áreas do conhecimento e pode-se concluir que há 
um entendimento convergente sobre o benefício do brincar para a criança desde seu primeiro ano de vida, 
período da vida em que são fornecidas as bases para o brincar.  
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A INSTITUIÇÃO ABRIGO E A SUA RELAÇÃO COM OS ABRIGADOS: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

  LEITE, MELISSA MARIANA DELAIN (Aluno de curso de graduação - )
PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

A temática deste estudo frisa a prática de abandono a crianças e adolescentes como um problema social, que 
aumenta a cada dia. Esse estudo é propõe uma reflexão sobre o tema. Desde o Brasil colônia , até os dias
atuais, a falta de conhecimento e o estigma sobre o abrigado tem provocado inquietações em estudiosos da
psicologia social. É importante que saibamos quem são essas crianças e/ou adolescentes, quais são seus
desejos e realidade que vivenciam nestas instituições. Avaliar a relação da criança e/ou adolescente com a
Instituição Abrigo e a representação do mesmo no imaginário do abrigada. Foram utilizados os seguintes
instrumentos e técnicas de coleta de informações:levantamento bibliográfico, entrevistas semi-estruturadas com 
cuidadores e observação da rotina dos abrigados. Posteriormente procedeu-sea transcrição dos dados colhidos 
e uma rápida análise reflexiva sobre contexto. O estudo foi realizada em uma Instituição Abrigo, numa cidade do
interior de São Paulo, sendo observadas 08 crianças e entrevistados 07 funcionários. Através do estudo
verificou-se que os abrigados são provenientes de situações de exclusão social, violência, abandono e
exploração sexual no seio familiar. Na instituição evidenciou-se a apatia, indiferença afetiva, falta de 
concentração, vocabulário pobre para a faixa etária, agressividade excessiva, apetite irregular, impulsividade, 
entre outros. Estes traços revelam a insatisfação da criança com a situação que ora vivencia e ainda o forte
vínculo que mantém com a família biológica. Revelou-se ainda que gostam do abrigo pelas condições físicas de
moradia e qualidade de vida que este lhes proporciona, não obstante, não fazem alusão a vínculo afetivo-
emocional com a instituição. . Muitas são as condições de vulnerabilidade que estão expostos às crianças e
adolescentes brasileiros, e como se não bastasse, mesmo abrigados estas continuam vulneráveis. Ter moradia
é direito fundamental do ser humano, mas, esse direito não está apenas relacionado a um teto no qual pode se
proteger de uma noite fria e chuvosa, e sim um lugar que proporcione ao individuo privacidade, segurança, 
permanência, boas condições de higiene e acima de tudo conforto emocional. Os abrigados muito embora
oriundos de condições de sofrimento biopsicossocial em suas famílias biológicas não fazem essa leitura, ao
contrário,a família idealizada permanece em seu imaginário, o que nos faz crer que o abrigado tem pouca
percepção real de sua experiência, ou medo do enfrentamento. . Percebeu-se na experiência que muito ainda 
tem a se falar sobre a realidade dos abrigados em especial na sua subjetividade, é preciso dar voz aos 
protagonistas deste problema social. As crianças e adolescentes institucionalizadas além de reconhecer a sua
condição de cidadãos e sujeitos dignos de respeito poderão se fortalecer com essas reflexões e
consequentemente se tornarem sujeitos que expressam seus pensamentos e desejos sem medo.  
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A INSTITUIÇÃO PSIQUIÁTRICA CERCADA PELO MURO HOSPITALAR: UMA EXPERIÊNCIA DE 

ESTÁGIO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE. 

  MANOEL, DIEGO FRANCO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente trabalho justifica-se como pré requisito para a formação acadêmica e tem em vista uma análise
institucional de um hospital psiquiátrico do interior do estado de São Paulo. Com isso, é possível averiguar se as
diretrizes propostas pelo mesmo, na prática acontecem e se vão de encontro com o esperado na visão
psicológica e na literatura sobre instituições psiquiátricas. Pretende-se com esse estágio, a objetivação do que é 
proposto pela instituição. Bem como apresentar, a partir do observado, novas possibilidades para uma melhor
eficácia no tratamento dos pacientes e no trabalho dos funcionários da instituição. Ou seja a promoção de saúde
nesse caso, aplica-se a instituição como um todo: funcionários, pacientes e principalmente aos familiares que
diretamente fazem parte do tratamento dos pacientes. A observação do âmbito institucional, relações entre
funcionários e pacientes, grupos operativos, entrevistas e atendimentos individuais compõem os materiais e
métodos do estágio em promoção de saúde. Bem como as supervisões, tanto na instituição como na
universidade, que abrem um leque de pensamentos e possibilidades para desenvolver alternativas de alcançar 
de uma maneira mais eficaz o que é proposto pelo tratamento. Não há resultados concretos ainda, pois o
processo se encontra em andamento. Porém, é possível observar nos grupos com funcionários e pacientes e
nas entrevistas individuais, a necessidade de um trabalho continuado sobre a orientação a cerca do
funcionamento mental dos pacientes. A partir da Análise Institucional, percebeu-se que a relação funcionário-
paciente, poderia ser mais eficaz se os funcionários se aproximassem mais do saber científico sobre as 
patologias dos pacientes. Muitas vezes a instituição apresenta dificuldades em lidar com as complicações
geradas pelos transtornos mentais, e com isso, aparecem dificuldades para cumprir o que é proposto no
tratamento e o que propõe a literatura, acerca das instituições psiquiátricas. Se a instituição deve ser cuidadora
em um momento de desorganização mental, é preciso que o corpo de cuidadores estejam cientes do que estão
cuidando, e mais, é preciso que estejam saudáveis, do ponto de vista psíquico, para suportar a carga de 
desorganização que chega ao hospital. Se a Instituição é uma instituição adoecida, as possibilidades de ajuda
são mínimas e as condições de contenção, de apoio afetivo se tornam tão desestruturadas quanto as mentes
que ali chegam. Um trabalho com os funcionários, sobre os sintomas das patologias, e como é o funcionamento
de uma estrutura psicótica por exemplo, seria necessário para que a instituição lide melhor com as dificuldades
que apareçam no dia a dia, e para que seus funcionários não adoeçam juntamente com os pacientes. Pois, com
o saber sobre a patologia, o trabalho torna-se mais salutar e as dificuldades psíquicas de trabalhar em um local
como um hospital psiquiatrico tornan-se menos ocorrentes.  
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A PASTORAL DA CRIANÇA: EXPERIÊNCIA DE UMA COMUNIDADE NOS PRIMEIROS PASSOS EM 

BUSCA DA AUTONOMIA 

  ANGELUCI, ADALGIZA INOCENTE (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)
BASSO, ANDREIA CRISTIANE TORRES (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA -

FADRA)
ALMEIDA, LUZIA PEREIRA BARBOSA DE (Aluno de curso de graduação - )

PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

A Psicologia comunitária promove uma interface com a cultura e as comunidades. A Pastoral da Criança,
comunidade eclesiástica de base, parte integrante da Pastoral Social é uma solicitude de toda Igreja católica
para as questões sociais. Constituem ações voltadas concretamente para os diferentes grupos em diversas
facetas da exclusão social, como por exemplo, a realidade do campo, da rua, do mundo do trabalho, da
mobilidade humana, das crianças, dentre outras. A história da Pastoral da Criança abrange a década de oitenta, 
época do natalício do trabalho pela experiência piloto iniciada em Florestópolis, e sua expansão pelas dioceses
do Brasil acentua-se nos anos noventa, período em que ganhou notoriedade mundial e conseqüente
implantação de trabalhos semelhantes em países da América Latina, Europa, África e Ásia. Nossa análise parte
da leitura comparada da bibliografia histórica disponível sobre a temática, fundamentada em princípios teóricos
da libertação e o conceito de empowerment na comunidade. Trata-se de um estudo realizado através de relatos 
da experiência da implantação de um projeto da pastoral da criança na cidade de Panorama. Procurou-se 
verificar se as ações executadas foram efetivas na comunidade na sua propositura da conquista da autonomia. 
Foram utilizadas pesquisas bibliográficas em jornais, livros, revistas. Realizadas entrevistas com agentes
pastorais, coordenadores e líderes comunitários e observação de eventos promovidos pela Pastoral na cidade
de Panorama, no interior do estado de São Paulo. O trabalho da Pastoral da Criança é a capacitação de líderes
comunitários para que possam melhorar seus conhecimentos sobre saúde, nutrição, educação e cidadania. Os
resultados apontam que as ações da pastoral da Criança foram efetivas, as metodologias apropriadas, pois 
trouxeram as comunidades maiores empoderamento das famílias, conquistando paulatinamente a autonomia na
busca de condições de saúde, melhoria na qualidade de vida, além de formação de multiplicadores
comunitários. Tal experiência mostrou caminhos possíveis para o fortalecimento das comunidades nas práticas
de apoio a infância pobre, no contexto de intervenções preventivas que objetivam atingir as carências da criança
no seio familiar pela aprendizagem de maneiras alternativas de cuidado que promovem aos seus participes, 
experiências mais humanizadas e solidárias de construção de práticas efetivas que promovem a conquista da
autonomia.  
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ALIANÇA TERAPÊUTICA E RESULTADOS: ESTUDO DE UM CASO CLÍNICO EM PSICOTERAPIA 

COMPORTAMENTAL COGNITIVO 

  FELICIANO, MARINALVA FERNANDES COSTA (Demais participantes) 

PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA) 

INTRODUÇÃO e JUSTIFICATIVA: O presente estudo incide sobre um caso que retrata a importância da adesão
da paciente – com quadro depressivo – à psicoterapia. Trata-se de material clínico de 20 sessões de consulta 
psicológica, efetuadas num período de seis meses, de uma paciente depressiva com episódios psicóticos que
realizava tratamento medicamentoso e era atendida em Clínica Escola. Tal acompanhamento confirma a
importância da adesão à técnica e do estabelecimento da aliança terapêutica. A relação terapêutica é definida 
entre a qualidade pessoal do paciente, a qualidade do terapeuta, e a interação entre ambos. A instituição de
uma boa aliança terapêutica é vista como essencial para o sucesso do tratamento. Muitos estudos têm
demonstrado que a aliança terapêutica positiva está agregada a um bom resultado. Esse estudo consiste em
perceber a importância de tal aliança para manutenção da relação terapêutica e para alcançar o sucesso do
quadro clínico. OBJETIVO: Descrever o uso de técnicas comportamentais cognitivas e revisar sua eficácia na
psicoterapia. METODOLOGIA: Utilizou-se a terapia cognitiva comportamental como referência para a mudança
de comportamento almejada pela paciente. Dentro da terapia estabeleceu-se em primeiro momento o contrato 
terapêutico, realizando em seguida a lista de problemas e metas, posteriormente através do diálogo socrático
foram realizados os desafios aos Pensamentos Negativos Automáticos e alcançou-se a reestruturação cognitiva. 
RESULTADOS: A paciente ao final do processo demonstrou resultado satisfatório, angariou recursos que 
possibilitaram seu autocontrole, autoestima e a total suspensão medicamentosa por parte do atendimento
médico. Verificou-se também que não apresenta rituais. DISCUSSÃO: Nesse caso clínico a paciente mostrou-se 
mais segura, mais esperançosa e disposta a enfrentar seus medos e modificar seus pensamentos negativos.
Através da literatura, podemos perceber que a relação é, primeiramente, um vínculo facilitador da mudança
psicológica que conduz ao crescimento e bem-estar; em segundo lugar, a relação terapêutica ajuda os clientes a
se sentirem seguros o suficiente por fazerem face a sentimentos temíveis e memórias dolorosas. CONCLUSÃO:
As sessões terapêuticas ofereceram várias oportunidades de reestruturar os pensamentos negativos advindos 
de suas crenças centrais. Dessa forma, pode-se reforçar uma visão mais positiva, ou seja, mais realista dela
mesma, dos outros e do mundo. A paciente concluiu o processo psicoterapêutico, onde obteve evolução e
evidenciou adesão à proposta da terapia cognitiva comportamental encontrando recursos psíquicos que
fortaleceram sua capacidade de enfrentamento, motivo este que resultou em mudanças na sua maneira de
pensar e agir. Uma vez consolidada a aliança, o terapeuta guia os clientes em direção a novos modos de 
processar a emoção, treinando-os a ficarem conscientes, além de ajudá-los a regular, refletir e transformar suas 
emoções. .  
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ANÁLISE DE PUBLICAÇÕES NACIONAIS SOBRE O CONCEITO DE PUNIÇÃO, SEGUNDO A ANÁLISE 

DO COMPORTAMENTO 

  BELTRAMELLO, OTÁVIO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CANDIDO, GABRIEL VIEIRA (Professor - UNOESTE)

O estudo sobre punição e seus efeitos são temas bastante comuns entre as discussões de analistas do
comportamento. Dentre os principais autores que fundamentam a discussão estão B. F. Skinner, Murray Sidman
e Charles Catania, contudo, nem sempre suas concepções e análises são feitas apenas em concordância. 
Algumas divergências também são localizadas ao confrontar os conceitos apresentados por esses autores, haja
vista a importância de conhecer os produtos desta prática tão comum no mundo. Partindo deste ponto de vista,
com esta pesquisa pretende-se fazer uma análise de como os principais livros e artigos brasileiros abordam o
tema. Para isso, buscou-se por referências de livros sobre princípios básicos da Análise do Comportamento
escritos por autores brasileiros e usados na formação de Psicólogos, e por artigos publicados em periódicos 
nacionais, tais como: Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva (RBTCC), Revista Brasileira de
Análise do Comportamento (ReBAC) e em periódicos da base de dados da Scielo. Para localizar artigos da
Scielo, utilizou-se as palavras chave “Punição”, “Controle Aversivo” e “Coerção”. Para localizar os artigos da
RBTCC e REBAC, foi feita uma busca direta pelo sumário de cada um dos volumes já publicados e
disponibilizados para acesso on-line. A busca de livros de princípios básicos em análise do comportamento foi 
feita a partir dos programas de disciplinas como Análise Experimental do Comportamento e Análise do
Comportamento lecionadas em universidades brasileiras. No total, onze artigos e dois capítulos de livros foram 
localizados. A análise dos artigos foi feita a partir de seu título, ano de publicação, resumos, palavras-chave, 
referências e periódico publicado. Os artigos foram divididos em três grandes categorias: Histórico-metodológico-
conceitual; Experimental; e Aplicação e análise de aplicação. A maior parte dos artigos foi agrupada na primeira
categoria, sendo a terceira categoria aquela que apresentou o menor número de artigos. Analisou-se, ainda, os 
objetivos do trabalho e autores mais citados. Observou-se que no Brasil pouco foi publicado sobre o tema, 
havendo um grande número de trabalhos que são revisões ou meta-análise, mostrando ser a Punição um tema 
pouco estudado e carente de pesquisas no Brasil, principalmente as experimentais.  
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ANÁLISE DO PERFIL DO USUÁRIO DO PROJETO DE EXTENSÃO - MEDO DE DIRIGIR. 

  SACCHETIN, DEUCY MARIA FERRUZZI (Professor - UNOESTE)
HERRERIA, ANA LUCIA ALVES (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNOESTE)

PIFFER, VANESSA NACCARATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALVES, VÂNIA CRISTINA VITOLO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
COSTACURTA, MAÍRA FERREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Segundo COSTA, 2010, dirigir é uma habilidade que frequentemente facilita a manutenção de independência e
mobilidade, permite contato com uma enorme variedade de importantes atividades. A fobia de dirigir causa uma
evitação relacionada a esse medo e tem sérias consequências, tais como: restrição da liberdade, prejuízos na
carreira e vergonha social. A fobia de dirigir geralmente não diminui ou se torna espontaneamente assintomática
sem tratamento e, pode se tornar crônica. Tem sido identificada com maior frequência em mulheres jovens de 
meia idade. Os objetivos do trabalho foram: analisar o perfil dos pacientes do Projeto de Extensão “Medo de
Dirigir” de um curso de Psicologia, no interior paulista; e identificar os motivos que levaram essas pessoas a
deixarem de dirigir. Os pacientes passaram por um processo de triagem, previamente agendados por telefone, e
então encaminhados para atendimento psicológico. Foram analisados prontuários dos 17 pacientes atendidos no
primeiro semestre de 2011, na Clínica-Escola de Psicologia da UNOESTE, com medo de dirigir. A avaliação
permite constatar que todos pacientes participantes do projeto são mulheres, com idade acima dos trintas anos.
A maior parcela é formada por mulheres casadas, atuantes no mercado de trabalho. Mais da metade adquiriu a 
primeira habilitação entre 30 e 39 anos, e dirigiu menos de dois anos. Apenas duas pacientes mantiveram-se 
dirigindo, mas com restrições no percurso, em função do medo. Quanto ao motivo que os pacientes deixaram de
dirigir, o mais encontrado foi o medo de perder o controle seguido respectivamente, de ser criticado e do perigo
de dirigir no trânsito. Os dados encontrados no grupo de pacientes estudados são coerentes com os dados da
literatura quanto à população que busca tratamento por medo de dirigir. Perder o controle sobre si próprio tem
sido o motivo que aparece com maior frequência nas queixas das pacientes. Não obstante, críticas e o perigo de
dirigir representam situações igualmente desconfortáveis. Isso condiz com a explicação de Wainer, 2007, ao 
propor que essas pessoas experienciam uma maior ansiedade antecipada antes de tentar dirigir, assim como um
comportamento de evitação. Em adição, afirma que pessoas com fobia de dirigir subestimam suas próprias
habilidades e capacidades e a dos outros motoristas. No entanto, o fato de encontrarmos pacientes que tiveram
menos de dois anos de prática ao volante, pode ser levantada a hipótese de que a falta de treino frente às
dificuldades técnicas, podem aumentar o medo apresentado, mas isso não foi possível identificar, pois as 
pacientes não foram avaliadas ao dirigir. A correlação entre os dados das pacientes em tratamento psicológico
do medo de dirigir e a literatura permite verificar que as pessoas com fobia de dirigir tendem a aumentar o 
sentimento de vulnerabilidade e mantêm as reações de ansiedade e medo, mas devemos ressaltar que este é
um projeto que teve início este ano e, portanto muitos dados devem ser refinados.  
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO E AS DEMANDAS DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

  FERREIRA, RAÍSSA NOBRE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O Estagio Supervisionado em Promoçao de Saude, de um curso de Psicologia, esta sendo realizado na 
Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais de uma cidade do interior paulista, com periodicidade de duas
vezes por semana. o objetivo do estágio é elaborar um diagnóstico da Instituição, um Plano de Ação,
desenvolver e avaliar simultaneamente o Plano de Ação e concluir e avaliar as Atividades Desenvolvidas. Na
Apae são desenvolvidas atividades com grupos entre eles: grupo Funcional, Arterapia, Inserção no Mercado de
Trabalho e Auto-Defensores. No primeiro semestre de 2011 foram realizada atividades com o grupo funcional,
alunos com idade entre 15 e 45 anos com distintos tipos de dificuldades, cujo objetivo foi realizar atividades para
promover a interação da sala e o desenvolvimento dos alunos e Arterapia realizado com mulheres de idade 
entre 15 e 50 anos com o objetivo de abordar temas do interesse das alunas e desenvolver atividades de
pinturas, colagens e desenhos. No segundo semestre de 2011 está sendo realizado os grupos de Inserção no
Mercado de Trabalho com o objetivo de capacitar os alunos para se inserirem no Mercado de Trabalho e o dos
Auto-Defensores que consiste em ajudar os alunos a defenderem seus direitos dentro e fora da instituição. Para
a realização dessas atividades em grupos foram feitas Dinâmicas, abordagem de diversos temas e atividades de 
pinturas e colagens. . Em todos os grupos trabalhados pode-se perceber o interesse por parte dos alunos e 
como se torna um ambiente significativo a eles, possibilitando abrir um espaço para resolver conflitos existentes 
e aumentar a auto estima.  
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BRINCANDO E APRENDENDO 

  MONÇÃO, KELLY CAROLINE BAZÍLIO (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA -
FADRA)

CORRÊA, ELIZABETE FRANCISCA (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

A brincadeira permite à criança vivenciar o lúdico e descobrir-se a si mesma, o brincar é considerado uma forma 
de preencher necessidades infantis. As crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase exige
atividades próprias para cada faixa etária. A psicomotricidade precisa ser vista como instrumentos dos
profissionais da educação, pois ela vem auxiliar o desenvolvimento motor, intelectual e da personalidade do 
aluno, sendo que o corpo e a mente são elementos integrados da sua formação. O brincar é considerado como
atividade essencial ao desenvolvimento infantil, é a principal atividade das crianças, quando não estão
dedicadas as necessidades de sobrevivência. Este trabalho tem por objetivo mostrar a importância da atividade
lúdica no processo de aprendizagem, fazer com que o aluno aprenda o conteúdo brincando. Foi feito uma
intervenção de caráter exploratório e pesquisas bibliográficas. As duas estagiárias inicialmente estabeleceram
contanto com a instituição, visando explicar os objetivos deste trabalho e ter o consentimento para atuação. A
coleta de dados foi efetuada através do lúdico enfatizando a psicomotricidade. Os dados obtidos serviram como 
indicadores para orientar as professoras em relação do lúdico. Foram realizados 08 encontros com a
participação de 21 crianças e com 02 professoras. Foram obtidos através dos relatos verbais das professoras
que tiveram satisfação de verem suas crianças se desenvolvendo, assim incluindo em seu planejamento
curricular o lúdico. O significado do brincar na educação é algo ainda pouco explorado sistematicamente pelos
professores, sendo que o brincar tem grande simbolismo para a criança, favorecendo o crescimento psicólogico 
e intelectual. Neste artigo, foram levantadas algumas das questões importantes em relação ao brincar, foi
destacada a importância desta atividade dentro do contexto escolar, e a partir do que foi visto e fundamentado, 
podemos perceber de que o brincar deve ser destacado e estudado, devido sua imensa riqueza para a cognição
e personalidade das crianças.  
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BULLYING:ROMPENDO AS BARREIRAS DO SILÊNCIO 

  FERRARI, FRANCINE ALVES PESQUEIRA (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA -
FADRA)

SASSO, RUTE NATÁLIA (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

A violência surge a cada dia com mais frequência nas escolas fazendo com que o controle de certas situações,
por professores e funcionários, se torne cada vez mais difícil. O aumento da violência acaba ocasionando sérios
problemas sociais bem como individuais. O Bullying é um dos graves problemas que ocorrem nas escolas, onde
por bullying se entende todas as atitudes agressivas intencionais e repetitivas sem motivos evidentes, sendo
realizado por um ou mais alunos. Estes atos causam aos agredidos sofrimento, angústia, baixa auto-estima, 
acusações injustas, como também podem levar à exclusão. Este estudo teve como principal objetivo avaliar os
resultados de palestras referentes ao tema em questão, orientando alunos sobre os principais aspectos do
bullying bem como sua prevenção focando os aspectos sociais, físicos e psicológicos. A pesquisa envolveu
ações de prevenção, identificação das vítimas e os agressores que se encontravam envolvidos ao fenômeno
bullying. O estudo foi realizado numa escola do município de Dracena - S.P onde se trabalhou com crianças e 
adolescentes de 5ª a 8ª Séries, através de apresentações de “slides” na forma de palestra interativa, abordando
diferentes tópicos sobre o bullying. Antes de cada tópico apresentado realizou-se coletas verbais medindo o 
conhecimento dos alunos através dos seus relatos e experiências e no final das palestras avaliou-se o 
conhecimento formado pelos alunos através de amostragem constituída de forma aleatória por sorteio pelo
número da chamada. Os resultados da amostra mostraram que os alunos conseguiram identificar as situações
de bullying que ocorrem no âmbito escolar, assim como agressores, vítimas e testemunhas. A pesquisa
identificou que existe uma grande necessidade de se trabalhar o tema, uma vez que o medo diminuiu em função 
dos esclarecimentos fornecidos durante as reuniões interativas. Os resultados mostram a ocorrência de ações
agressivas, mas evidenciam os atos de bullying confirmados pelos professores. O bullying vem tendo um
aumento significativo, causando muito sofrimento, por isso a importância das ações preventivas nas escolas
para que todos fiquem conscientes sobre as causas, consequências e saibam identificar quando e como está
acontecendo.  
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CASA DA CRIANÇA - CONHECENDO A PROVISORIEDADE E A DINÂMICA DO “ACOLHER” E 

“CUIDAR” INSTITUCIONAL À CRIANÇA ACOLHIDA 

  LUPATINI, JOICE SCHIRMER (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)
SANTOS, CINTIA SALVADOR DOS (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

ZEQUINE, MARGARETE MARTINS MULITERO (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)
PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

O presente estudo retrata a temática criança e sua vivência em unidade de Abrigo. Foi realizado numa
Instituição, no município de Dracena SP, que se ocupa do acolhimento a crianças em situação de risco,
abandono e vitimas de maus tratos. Identificar elementos da realidade que a criança abrigada estabelece em 
seu cotidiano, investigando fatores que podem minimizar a dor do abandono. Participaram do estudo 15 crianças
com idade até 12 anos. Após levantamento bibliográfico, realizamos: diagnóstico situacional, entrevistas, 
observação do cotidiano. Em seguida, transcreveu-se os dados, fez-se uma análise interpretativa de forma 
crítica e reflexiva. A Casa da Criança atende infantes encaminhados pelo JUIZADO DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE DE DRACENA,propondo cuidar, proteger e assegurar o desenvolvimento saudável das mesmas 
na sua provisoriedade, isto é, até os familiares se reorganizem e a criança seja reintegrada ao seu convívio.
Fizemos aqui um recorte dos resultados, levantando a questão da provisoriedade. A permanência na instituição, 
segundo a lei deveria ser no prazo máximo de 2 anos. Isso não ocorre, destacamos o caso de 3 crianças que
estão abrigadas por mais de 3 anos, estas, não visitadas por familiares e ainda assim o pátrio poder é mantido.
A equipe multidisciplinar procura promover a adaptação das crianças durante sua permanência, no entanto, fica
limitada na sua prática, em questões que se relacionam com o presente e o futuro dos infantes. A rotina quanto
às atividades da vida diária é efetiva. A Casa possui transporte próprio, plano de saúde, recursos que garantem 
melhor qualidade de vida as crianças, mas isso não ameniza o desejo de regresso aos lares. Nos dias de “visita”
observa-se o aumento da ansiedade das crianças, comportamentos que vão da agressividade a apatia, ora se 
frustram pelo familiar que não vem, ora pelo que veio e o desejo de desfrutar mais de sua presença ou pela
pobre interação entre os mesmos. Assim como ocorre na maioria dos abrigos brasileiros que à princípio
deveriam acolher temporariamente mas acabam se tornando verdadeiros "depósitos" humanos, a Casa da
Criança de Dracena também retrata essa realidade. Isso nos sugere que seria importante a sociedade e o
Estado se articulassem e provocassem mudanças em suas práticas quanto as crianças abrigadas. Com relação 
as visitas dos familiares no caso em questão, urge a necessidade de mudança, possibilitando a esta prática um
melhor proveito, como por exemplo criança e familiar plantar uma flor, vê-la crescer, promovendo assim um 
verdadeiro encontro. Reconhecendo-se a importância de discutir a situação das crianças que vivem em abrigo.
Os infantes da Casa da Criança podem e devem ter em seu período de permanência na Casa um momento de
crescimento, haja vista a unidade contar com recursos para o desenvolvimento salutar das crianças, 
entendemos que a reflexão dos envolvidos poderá descortinar caminhos que abrandarão o conflito do infante
abrigado.  
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CRIANÇAS GÊMEAS: DA DUALIDADE Á IDENTIDADE, UM CAMINHO A PERCORRER. 

  GRANDO, MARIZILDA SOUTO (Aluno de curso de graduação - )
PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

Os primeiros anos de vida são fundamentais para a construção da identidade e a formação da linguagem. 
Observa-se que ambas, linguagem e identidade, mantém entre si uma relação muito próxima, uma vez que a
identidade se constrói no exercício da linguagem. Neste estudo observou-se a constituição e desenvolvimento 
da linguagem em gêmeas monozigóticas, numa escola particular de ensino infantil. Acompanhar a interação
social das crianças, o desenvolvimento da linguagem, a construção da identidade e as contribuições da vivência
na escola. Trata-se de um estudo de caso, pautado nos seguintes procedimentos: contato com a instituição e
definição dos sujeitos, levantamento e estudo bibliográfico, observação, entrevistas com professores e pai,
discussão dos resultados e elaboração da versão final do relatório. Foram observadas duas meninas, com idade 
de 25 meses, nomes foneticamente próximos, com a mesma quantidade de letras, vestimentas e cabelos
idênticos, por um período de três meses. O contato era semanal, com duração de 4 horas, perfazendo um total
de 30 horas. Os dados levantados demonstraram que ambas apresentavam um desenvolvimento motor
adequado para a faixa etária, boa compreensão das instruções dadas, porém, no aspecto da linguagem verbal,
ambas apresentavam um déficit similar, quando comparadas às demais crianças da mesma faixa etária. Faziam 
uso mínimo de verbalização, participavam pouco das atividades sugeridas em sala, e diante da frustração
choravam, buscavam sozinhas, em seu material de uso pessoal, chupetas e travesseiros. Neste quesito uma
pegava o seu e entregava o da irmã, que prontamente aceitava. Quando queriam algo solicitavam através de
gestos ou balbucios monossilábicos. Nas atividades sociais a interação era praticamente ausente. As categorias
identificadas neste estudo, tais como a escolha de nomes, vestuário, interação, rotina, linguagem e a identidade,
revelaram que, principalmente no ambiente escolar, as pessoas têm dificuldades para diferenciar o membro do
par. A construção da identidade está estreitamente relacionada às práticas discursivo-sociais, bem como à 
construção das relações sociais entre os falantes. Observou-se que os hábitos e valores do grupo social no qual 
as crianças estão inseridas aparecem com grande força, podendo assim contribuir para a formação de estigma
ou até de fortalecimento de hábitos inadequados para as próprias crianças, influenciando assim no perfil de suas
personalidades. Este tema é importante, especialmente para a psicologia, pois família e escola continuam sendo
as principais instituições na construção da identidade e linguagem infantil. Através da valoração positiva ou
negativa de aspectos das interações sociais, observa-se com bastante freqüência, que famílias com filhos
múltiplos univitelinos têm práticas típicas como vesti-los e penteá-los de maneira idêntica, colocar nomes 
semelhantes, entre outras. Este estudo revelou que tais práticas não contribuem para construção da identidade. 
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DROGAS - PREVENÇÃO NA ADOLESCENCIA 

  SILVA, DAIANE MATEUS DA (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)
FERREGUTTI, POLIANA LEOPIZE (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

A adolescência constitui-se em um período de maturação psicológica que implica várias e importantes 
transformações. O uso e o abuso de álcool e outras drogas têm sido uma das principais causas
desencadeadoras de situações de vulnerabilidade na adolescência e juventude. Segundo Dubet (1991), a
escola, mesmo diante das tensões existentes, e que, de forma direta ou indireta, interferem em sua rotina, ainda
funciona como um espaço público no qual os alunos discutem e internalizam os conhecimentos escolares.
Assim, ela é um local, por excelência, de formação de sujeitos, a partir das relações que se estabelecem entre 
alunos e professores, portanto é um local apropriado para desenvolver atividades preventivas quanto ao uso de
drogas. . Dotar aos adolescentes informações preventivas sobre o uso e abuso de drogas licitas/ilícitas, 
enfatizando as possíveis conseqüências físicas e psíquicas que ocorrem no dependente químico. . O presente
trabalho foi realizado na disciplina de Estágio em Psicologia Escolar. O estágio foi realizado em uma Escola
Estadual localizada no município de Dracena-SP. Contamos com a participação de trinta e dois alunos da sétima
série, ambos os sexos, de 13 a 15 anos. Foram aplicados pré-testes para avaliar o grau de conhecimento dos 
alunos sobre drogas ilícitas. As áreas apontadas pelo instrumento que necessitaram ser trabalhadas foram: 
dependência psicológica e orgânica, sintomas de abstinência e a discriminação tanto pela família quanto pelos
colegas. Os recursos utilizados foram exercícios de dinâmica de grupo, apresentação de slides sobre o tema,
vídeos explicativos seguidos por discussões. Segundo o pós-teste, que foi composto por um questionário com 
oito perguntas, evidenciou que os alunos formaram conhecimento sobre os temas apresentados. A participação
durante as atividades foi constante, e a cada etapa despertava a vontade de conhecer melhor o assunto. A falta
de informação sobre as drogas é um fato proeminente no que cerne a vida dos futuros jovens. A ausência de
conhecimento traz consigo a busca pela descoberta ocasionando graves conseqüências para o futuro. Portanto 
adotar estratégias educacionais preventivas significa diminuir o fator de risco, aumentar a consciência e construir
um saber coletivo sobre o perigo das drogas. Os adolescentes que têm objetivos definidos e investem no futuro
apresentam probabilidade menor de usar drogas, porque o uso interfere com os seus planos. Deste modo, a
elevada auto-estima, os sentimentos de valor, orgulho, habilidade, respeito e satisfação com a vida podem servir
de proteção aos jovens contra a dependência de drogas quando combinada com outros fatores protetores do
seu contexto de vida. É fundamental ajudar os adolescentes na compreensão e vivência dessa fase de transição
para a vida adulta, valorizando-os como sujeitos da sua história, destacando a família e a escola como espaços 
primordiais para formar a opinião desses sujeitos no sentido de promoção da saúde. .  
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ESTRESSE OCUPACIONAL 

  CARREIRA, MARIANA PIMENTEL (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)
GOMES, WALÉRIA CAMILO (Aluno de curso de graduação - )

O estresse no trabalho tem sido apontado como um dos fatores que contribuem para o adoecimento do
trabalhador dentro das organizações no desempenho de suas funções. Considerando as possibilidades de
amenizar o impacto dos eventos estressores na saúde dos indivíduos, estudos no campo da psicologia revelam
que pessoas que praticam regularmente alguma técnica de relaxamento têm grandes possibilidades de evitar 
doenças causadas pelo estresse, podendo lidar melhor com a ansiedade, melhorar os relacionamentos
interpessoais, tornando-as mais saudáveis. Este projeto consistiu em proporcionar aos funcionários de uma
empresa localizada na cidade de Dracena técnicas de relaxamento, com o objetivo de melhorar o ambiente de
trabalho e a saúde mental de cada funcionário. O presente trabalho relata os resultados do estágio de
intervenção na área organizacional, com vendedoras, com idades entre dezoito e quarenta anos, de uma 
determinada loja, do município de Dracena-SP. Para tal, utilizamos como instrumento de pesquisa, o Inventário
de Sintomas de Stress de Lipp –ISSL e também técnicas de relaxamento, visando a diminuição o estresse
laboral e da carga de tensão relacionada aos aspectos emocionais e orgânicos, para isso foram usados o
Relaxamento Progressivo de Jacobson, 1964 e ainda a Técnica de Respiração Abdominal . Os resultados
apontaram que as tensões nos locais de trabalho diminuem a eficácia das pessoas e conseqüentemente, da 
produtividade, conflitos interpessoais, desmotivação, agressividade, isolamento, enfim, um ambiente humano
destrutivo, ociosidade, sabotagem, absenteísmo, alta rotatividade de funcionários, altas taxas de doenças, baixo 
nível de esforço, vínculos entre pessoas empobrecidas e relacionamentos entre funcionários caracterizados por
rivalidade. A análise discriminante do grupo mostrou que os aspectos indicativos moderados de estresse nos
funcionários relacionam-se as tarefas impostas pela empresa, sendo que os funcionários sentem-se 
moderadamente estressados quando precisam cumprir uma carga horária maior; e o mesmo se dá quando estes
recebem curto prazo para cumprir as ordens delegadas á eles. Observou-se também, que a relação com o 
cliente provoca situações estressantes, como ausência de paciência e compreensão do cliente. Ao longo da
intervenção, constatamos que o principal fator de estresse na referida empresa, é o ambiente de trabalho em si,
pois vivem em constante pressão devido às metas atribuídas para cada funcionária. Conclui-se assim que é 
fundamental que haja uma maior preocupação com o “stress” ocupacional, refletindo sempre sobre as
conseqüências que este pode ocasionar no desempenho dos funcionários. Proporcionando aos funcionários
treinamentos com técnicas de relaxamento que previnem a tensão ocasionada pelo estresse, fazendo com que
os mesmos desempenhem melhor o seu trabalho, atenuando os fatores que possam desencadear o estresse
laboral, permitindo-lhes adquirir habilidades emocionais, tornando-as mais saudáveis .  
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ESTUDO SOBRE APOIO, COMPREENSÃO E ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA ÀS MÃES DE CRIANÇAS 

SINDRÔMICAS 
  CARAVANTE, LUCILENE APARECIDA REGATIERI (Aluno de curso de graduação - )

Observando os comportamentos das mães de crianças sindrômicas crônica, que frequentam uma Clínica de
Reeducação Psicomotora, uma Escola de Educação Infantil particular e uma Instituição de Assistência a 
crianças Especiais em uma cidade do interior Paulista; os pontos que se evidenciaram foram: individualidade,
renúncia, excesso de compromissos, desleixo com sua própria saúde, reflexos na vida conjugal e o pouco 
envolvimento do cônjuge. O objetivo principal desta pesquisa foi relatar as experiências com mães cuidadoras e
sua trajetória no processo angustiante de buscar uma solução para a síndrome da criança, envolvendo os
aspectos: família, amigos, fé e esperança. O presente estudo refere-se ao relato de quatro casos vinculados ao 
Estágio Supervisionado do 8º termo de um curso de Psicologia em uma cidade do interior Paulista. A pesquisa é
de natureza qualitativa com mães de crianças sindrômicas. A coleta de dados foi realizada por meio de
entrevista com vinte e oito questões sobre: processo gradual de evolução da síndrome e suas conseqüências;
possibilidade da terminalidade dos entes queridos (“O Fantasma da Perda”) e reflexos em sua vida profissional e
conjugal. As mães relatam o sofrimento e angústia na busca do diagnóstico preciso; o processo de investigação;
os muitos exames e a notícia sem cuidados do profissional ao proferir a palavra final: o nome da síndrome
(Síndrome de Rett, Síndrome de Rasmussen, Síndrome de Fanconi e Síndrome de West). Citam a importância
do apoio do cônjuge e o sentimento de desamparo, de tristeza, de culpa, de impotência, diante do desconhecido.
Finalizam relatando o esforço que fazem para encarar a realidade, descrevendo a dificuldade em acreditar no 
diagnóstico e a tentativa de procurar outro profissional, como também, à de lutar contra a possibilidade de morte
do filho. Mesmo conhecendo o prognóstico da síndrome que é progressiva, as mães esperam pela cura. As
mães entrevistadas assumiram todos os compromissos envolvendo as intervenções utilizadas para protelar o
avanço das conseqüências da síndrome. Sabendo-se que a evolução da síndrome sugere a proximidade da
morte do ente querido, assimilar esta realidade é assumir o diagnóstico e o doloroso prognóstico. É o sentimento 
de impotência e de luto. É necessário abrir um espaço de escuta para as mães cuidadoras, com atendimento
psicológico gratuito vinculado ao tratamento da criança sindrômica, evidenciando as questões do impacto do
diagnóstico, sentimento de culpa, perda e luto. Sensibilização dos familiares em geral e a divisão dos
compromissos, em especial do cônjuge. O que é real é que as mães cuidadoras convivem com um paradoxo
entre a luta pela vida e a possibilidade do luto.  
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O LÚDICO NA ESCOLA COMO INSTRUMENTO DE ELABORAÇÃO DE MEDOS E CONFLITOS 

INTERNOS 

  OLIVEIRA, AMANDA CAROLINE (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 
JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

O Projeto Brinquedoteca e Aprendizagem na Escola atende crianças com dificuldades de aprendizagem e
indisciplina decorrentes de fatores emocionais. Utiliza-se o lúdico como forma de auxiliá-las, pois, através do 
brincar, a criança aprende a lidar com seus conflitos internos e vida emocional de maneira simples e agradável.
A atividade lúdica não está somente relacionada ao desaparecimento de angústias e sintomas, mas também ao
desenvolvimento tanto da capacidade de criação, como do estabelecimento de vínculos por parte da criança.
Consiste-se em ajudar as crianças a elaborar suas dificuldades emocionais que dificultam seu aprendizado
através das brincadeiras. Utiliza-se no projeto um método que consiste no desenvolvimento de atividades lúdicas
com suporte teórico na psicanálise de Winnicott. Realizam-se encontros semanais de aproximadamente 
cinquenta minutos ao longo do ano envolvendo duplas fixas de estagiário da atividade de extensão do curso de 
pedagogia de uma universidade do interior paulista e alunos do ciclo I do ensino fundamental de uma escola
pública. Os atendimentos acontecem em local apropriado com muitos brinquedos da escola, além de duas
caixas de propriedade do projeto, uma com brinquedos e outra com materiais de desenho. Por meio do brincar e
do vínculo que progressivamente estabelece com o estagiário, a criança elabora de forma espontânea e criativa
suas dificuldades e angústias que tem interferido negativamente em sua vida e em seu processo de 
aprendizagem. Expõem-se os resultados de uma criança que tem sido acompanhada por mim e a quem
atribuirei neste trabalho o nome fictício de Pedro. Pedro apresentou resultados positivos como melhora de
comportamento, companheirismo, respeito em relação às regras dos jogos, visto que antes tendia a trapacear:
aprendeu a lidar com as perdas e vitorias e estabeleceu muito rapidamente um vínculo de confiança comigo que
tornou a possibilidade de perda em um jogo algo mais suportável. De modo geral, os resultados alcançados são 
satisfatórios, a criança conseguiu estabelecer um vínculo muito rápido e já apresenta melhoras emocionais e de
aprendizagem relatadas pela professora. Percebem-se melhoras significativas no comportamento de Pedro, que
se sente mais à vontade para me contar sobre seus medos, conflitos e situações que lhe aborrecem. Entende-se 
que Pedro tem um longo caminho a percorrer e o projeto poderá lhe ser bastante benéfico nessa sua trajetória.
A investigação desenvolvida também favorece a formação do pedagogo e a pesquisa, na medida em que
articula, em uma atividade de brinquedoteca escolar, aspectos emocionais e cognitivos do desenvolvimento da
criança, o que enseja reflexões e debates sobre a contribuição do lúdico na vida emocional do aluno, bem como 
no seu processo de aprendizagem, visto que a escola tem dificuldade em trabalhar esse ponto importante do
desenvolvimento. .  
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O PERFIL DA PEDOFILIA E SEUS CONCEITOS ATUAIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

  BATISTA JUNIOR, ROBERTO BICO (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

Relatos históricos de culturas antigas evidenciam datar o relacionamento sexual com infantes da própria 
existência humana, sendo praticados pelos mais variados povos, com tolerância ou mesmo admiração, até a era
judaico-cristã. Essas relações eram conectadas com cerimônias de iniciação sexual, magia, crença e medicina.
Na Grécia antiga, cabia ao chefe da família conduzir os jovens à iniciação sexual, desenvolvendo-se, a partir daí, 
o hábito da homossexualidade e da pedofilia. O presente trabalho justifica-se em virtude do aparente 
crescimento no número de relatos públicos de casos de pedofilia no Brasil, pois acredita-se que não existe ainda 
um mecanismo concreto de mensuração do que realmente é considerado ato de pedofilia. O presente estudo
bibliográfico tem como objetivo traçar um perfil atualizado dos conceitos que envolvem a pedofilia, demonstrando 
as principais características e atitudes dos indivíduos considerados pedófilos, além de determinar seus perfis
psicológicos e sociais, bem como suas atitudes no cotidiano. Este estudo constitui uma revisão bibliográfica
sobre a pedofilia, onde foram utilizados sites de saúde pública, artigos científicos, bem como livros acadêmicos,
apresentando estudos sobre o tema em questão. O referencial teórico foi realizado com base nos ultimos 15
anos. No Brasil, a incidência da pedofilia é de 5 crianças em cada grupo de 200 (2,5%).O diagnóstico da 
pedofilia está baseado na história e no exame psíquico do paciente, com grande destaque nos diversos
aspectos da anamnese sexual. Pesquisas recentes apontam alterações neurológicas, hormonais e
psicodinâmicas envolvidas nesse distúrbio. Três causas principais são apontadas, a saber, sexualidade
reprimida, pobreza e má-distribuição de renda e desvios de personalidade de origem psicológica. As
conseqüências do abuso sexual contra menores são divergentes em relação ao sexo das vítimas, sendo que 
vitimas do sexo masculino correm maior risco de se tornarem futuramente agressores. Os valores sociais,
morais e sexuais mudam de acordo com o período histórico e com o agrupamento social. Na antiguidade as
práticas pedofílicas eram consideradas normais e tinham por finalidade a iniciação sexual da criança e do jovem.
Com o surgimento do cristianismo o contrato sexual do adulto para com a criança passou a ser moralmente
inaceitável e atualmente tal prática é punida com fortes sanções penais e sociais. Com base no levantamento
teórico realizado até o momento, conclui-se que a pedofilia é caracterizada de maneira inadequada pela
população devido a falta de conhecimento, é um fato que choca a todos de maneira geral, criando revolta, raiva. 
A mídia retrata a pedofilia como um ato de perversão, e as informações a respeito do assunto não são
especificadas como devem, onde a mídia faz toda uma repercussão em cima do fato, não mostrando o
verdadeiro conceito do que é a pedofilia, fazendo um sensacionalismo no fato ocorrido, visando a busca da
audiência televisiva.  
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O PSICÓLOGO NA ESFERA DA SAÚDE PÚBLICA – NOVAS MODALIDADES DE SOFRIMENTO 

PSÍQUICO NAS CAMADAS SOCIAIS MENOS FAVORECIDAS. 

  HENRIQUES, MANOELA REGINA FERREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TAVARES, JULIANA OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Este trabalho foi realizado na UBS (Unidade Básica de Saúde) da cidade dePirapozinho-SP.Este visa 
proporcionar a formação do discente, capacitando-o para desempenhar deforma ética as tarefas pertinentes a
sua atuação junto à sociedade. O objetivo é diagnosticar e propor soluções para o “funcionamento da 
instituição”, priorizando aos seus usuários um serviço ético e de qualidade. A metodologia utilizada foi
engendrada em atendimentos, “recolhendo a queixa” do usuário para que este possa ser encaminhado para o
serviço psicológico da instituição, afim de que possam realizar o tratamento adequado para casa usuário,
individuais ou grupais. O estagio obrigatório visa proporcionar a formação do acadêmico, capacitando-o para 
desempenhar de forma ética as tarefas pertinentes à profissão, junto à sociedade. A atuação do psicólogo deve 
objetivar a resolução de conflitos e a promoção da saúde. O psicólogo institucional deve objetivar a
minimização\resolução de conflitos e a promoção da saúde. Para tanto, torna-se de fundamental importância á 
articulação entre atividades teóricas e práticas que proporcionem as condições para uma análise do interjogo
presente no instituído, bem como, das modalidades de sofrimento psíquico.  
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POSSIBILIDADES METODOLÓGICAS EM PSICOLOGIA DO ESPORTE APLICADA AO FUTSAL 

FEMININO 

  OLIVEIRA, THAIS CRISTINE FIGUEIREDO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEREIRA, GABRIELLA VIEIRA RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação com
ênfase em Psicologia do Esporte onde foram realizadas observações de treinos e competições de uma categoria
na modalidade de Futsal Feminino. Justifica-se a elaboração de um projeto visando o aprimoramento da
comunicação, individualidade de cada atleta, feedback interpessoal e formação de vínculos treinador/atletas. O
objetivo geral deste trabalho será desenvolver um Programa de Preparação Psicológica no Esporte, visando 
aprimoramento da coesão e competências de performance da equipe esportiva. Dentre as diversas abordagens
em trabalhos psicológicos com equipes esportivas, e devido às necessidades observadas no Futsal Feminino
utilizaremos o Programa de Preparação Psicológica contemplando: Grupo de Apoio – Laboratório de 
Sensibilização, sendo esse um conjunto metodológico que visa mudanças pessoais a partir de aprendizagens
baseadas em experiências diretas ou vivenciais, abrangendo diferentes níveis de mudanças como cognitivo, 
emocional, atitudinal e comportamental; Treinamento Psicológico, que consiste no treinamento de habilidades
psicológicas, com a utilização de técnicas e procedimentos que visam, numa etapa posterior, auxiliar no 
desenvolvimento global do atleta como ser humano; o Aconselhamento e Orientação Psicológica aos atletas e
comissão técnica, onde a mesma ocorre de forma em que o treinador/atletas possua dentro de si capacidades
para conduzir seus próprios assuntos. A implementação do programa psicológico está em andamento, mas já
nos permite entender algumas implicações metodológicas referentes ao papel do psicólogo no universo
esportivo.  
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PROCESSOS COMUNICATIVOS VERBAIS E NÃO VERBAIS NO ESPORTE: A IMPORTÂNCIA DA 

COMUNICAÇÃO NA CONTRUÇÃO E SOLIDIFICAÇÃO DO VÍNCULO ENTRE TREINADOR E ATLETAS 

  PEREIRA, GABRIELLA VIEIRA RODRIGUES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
OLIVEIRA, THAIS CRISTINE FIGUEIREDO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação com
ênfase em Psicologia do Esporte onde foram realizadas observações de treinos, competições, grupos de apoio e
aconselhamento e orientação psicológica de uma categoria na modalidade de Futsal Feminino. Justifica-se a 
elaboração desse trabalho como forma de orientar a importância dos processos comunicativos dentro de uma 
equipe esportiva e sua contribuição para aspectos relacionados ao vínculo, já que o saber sobre o vínculo pode
facilitar a intervenção e a mudança do discurso técnico/atleta. O objetivo desse trabalho é mostrar os diferentes
instrumentos usados na comunicação, para que treinador e atletas possam desenvolver a compreensão dos
mesmos e refletir sobre como falar e ouvir, potencializando a questão vincular dos mesmos. Dentre os processos
comunicativos daremos uma síntese apreciativa a respeito da comunicação verbal, mas principalmente a 
importância das características não verbais presentes na relação vincular do treinador/comissão técnica e suas
atletas. Conclui-se então de forma sintetica perspectivas positivas e negativas no processo comunicativo de uma 
esquipe esportiva de Futsal Feminino.  
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PSICOTERAPIA DE GRUPO: MULHERES VIVENDO COM HIV/AIDS 

  BURIOLA, ROSANGELA (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)
FONTANA, RENATA SALOMONI CAVALLO (Aluno de curso de graduação - FACULDADES DE DRACENA -

FADRA)
ROSSETTO, ALESSANDRA DE ARRIBA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

A psicoterapia de grupo é uma prática que se fundamenta no trabalho coletivo que não está disponível nos
atendimentos individuais. Tem caráter informativo, reflexivo e de suporte, o qual permite a construção de
vínculos, de acolhida, de respeito às diferenças e de reforço da auto-estima. Com o passar dos anos houve 
vários avanços no que refere ao tratamento do HIV/AIDS, no entanto, permanecem até os dias atuais barreiras
que dificultam a adesão ao tratamento e a aceitação social de pessoas com Aids. O presente trabalho justifica-
se por ser a psicoterapia de grupo uma prática que proporciona a otimização dos serviços de saúde, acesso ao
conhecimento, troca de experiência e fortalecimento do apoio psicossocial, a qual diminui o sofrimento que gera
sensação de ameaça para a auto-estima e para vida das pessoas que vivem com HIV/Aids. O trabalho teve
como objetivo possibilitar um espaço para aquisição de conhecimento, troca de experiência, compartilhamento
das angústias, bem como, estimular atitudes positivas, propor estratégias de enfrentamento e promover a 
melhoria da auto-estima e da qualidade de vida. A intervenção foi realizada na Clínica Psicologica UNIFADRA,
com um grupo homogêneo, fechado, composto por cinco mulheres soropositivas HIV/aids com idades entre 37 e
74 anos. Foram realizados 12 encontros semanais com duração de duas horas cada e as técnicas utilizadas
foram além do aspecto informativo a qual favoreceram a expressão de sentimentos e de experiências entre as
integrantes, tais como: técnica de dinâmicas de grupo, recursos audiovisuais, metodologia participativa e 
confecção de cartilhas informativas com os temas abordados nos encontros: revelação diagnóstica, perdas e
enfrentamento, adesão ao tratamento, estigma e isolamento social, direitos e benefícios sociais, hábitos de vida 
saudáveis e reorganização da vida. As informações claras e objetivas durante a terapia contribuiram para
desmistificar muitos erros e mitos sobre a infecção HIV/Aids. Ao final do processo psicoterápico as participantes
já conseguiam reconhecer situações que produziam alterações emocionais e estavam preparadas para buscar
alternativas de enfrentamento dessas situações. A possibilidade dos relatos verbais das participantes contribuiu
para reduzir o isolamento social e melhorar a qualidade de vida. O fato das participantes sofrerem da mesma 
condição, facilitou a identificação entre elas, a revelação de particularidades e intimidades, o apoio aos
semelhantes e a compreensão das dificuldades. Este trabalho levantou questões pertinentes ao enfrentamento 
do HIV/Aids decorrentes do estigma que a doença aponta. Apesar de todo conhecimento científico que temos
hoje, ainda existe muito por ser feito no que se refere às perdas emocionais e sociais das pessoas que vivem
com HIV/Aids. É de fundamental importância antecipar e fomentar o suporte psicológico, que facilite a
identificação precoce dos problemas que incidem no aparecimento das alterações emocionais.  
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A AUTONOMIA FEMININA E AS DIFERENÇAS INTRAGÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO 

  MELLO, IGOR COSTA PALO (Professor - UNOESTE)
GOMES, MARLENE CATARINA OGLIARI SAGGIN (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

VASCONCELOS, NATÁLIA AAPRECIDA MIRANDOLA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente trabalho visa apresentar um projeto de pesquisa voltado ao estudo da experiência psicológica da
mulher inserida no mercado de trabalho contemporâneo. Partindo da concepção de que historicamente as
mulheres foram se inserindo na condição de trabalhadoras reproduzindo condições sociais de desigualdade,
objetiva-se compreender quais os sentidos atribuídos ao trabalho, as motivações que as conduziram a ocupar 
diversas funções dentro das organizações e se há acúmulo de funções (dupla ou tripla jornada). A hipótese é de
que os significados de prazer e sofrimento atribuídos ao trabalho e as motivações estejam relacionadas tanto ao
nível de escolaridade como à características do grupo familiar de origem dessa trabalhadora, refletindo-se 
também no maior ou menor acúmulo de funções e sentimento de autonomia. Para tanto, pretende-se coletar 
dados utilizando a metodologia qualitativa de grupo focal com seis trabalhadoras que ocupam diversos cargos 
dentro de uma universidade. O material obtido com as reuniões será gravado, transcrito e análisado conforme a
metodologia de análise de conteúdo. Compreender quais os sentidos atribuídos ao trabalho, as motivações que 
as conduziram a ocupar diversas funções dentro das organizações e se há acúmulo de funções (dupla ou tripla
jornada).  
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A FUNÇÃO DO PSICÓLOGO EM FOCO: A PERCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DE 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

  VARGAS, RITA DE CÁSSIA SANTOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SOUZA, LEILA FERNANDES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MOURA, SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE (Professor - UNOESTE)

Pensar a atuação do psicólogo nas Unidades Básicas de Saúde nos remete a questões sobre a saúde pública
coletiva e as instituições de saúde destinadas à Atenção Primária no Brasil, distanciando-nos do atendimento 
clinico tradicional. Essa reflexão nos conduz também ao questionamento dos novos papéis do psicólogo e à
formação que esse profissional vem recebendo no país. Este trabalho busca compreender o que profissionais e
usuários de uma Unidade Básica de Saúde esperam da atuação do psicólogo neste equipamento a partir da
maneira como são desenvolvidas suas atividades na saúde pública. Foram entrevistados 16 profissionais e 16
usuários de UBS situada do município de Presidente Prudente, de ambos os sexos, aos quais foi proposta uma 
única questão inicial - O que você espera da atuação do psicólogo em uma UBS? O conteúdo das entrevistas foi
gravado e transcrito e está sendo analisado a partir de uma concepção epistemológica subjetivista, segundo a
qual o pensamento individual de cada entrevistado seria socialmente construído, subjetivando-se através das 
experiências pessoais de cada sujeito. Na análise das entrevistas buscamos identificar categorias organizadoras
do modo de pensar dos sujeitos em sua relação com o tema proposto. Nos resultados parciais foram analisadas 
apenas as respostas de profissionais que trabalham em UBS, as atividades do psicólogo foram descritas a partir
de dois organizadores principais: Como o trabalho do psicólogo deveria ser e Como o trabalho do psicólogo 
efetivamente é realizado. Na primeira categoria encontramos referências ao trabalho com prevenção e com
grupos, com ênfase na participação da família, no acolhimento dos novos pacientes e nos encaminhamentos.
Nesta mesma categoria encontramos, na descrição da relação do psicólogo com outros profissionais, atribuições
como realizar intervenções psicossociais e trabalhar integrado aos outros profissionais. Na segunda categoria as
principais referências foram à dificuldade do psicólogo em adaptar-se à dinâmica/ao perfil profissional exigido 
pelo Sistema Único de Saúde, à falta de profissionais na rede diante da grande demanda existente, e ao
trabalho desenvolvido de modo isolado dos outros profissionais. Observa-se que alguns profissionais não 
utilizaram simultaneamente as duas categorias para organizar seu pensamento, prevalecendo uma ou outra. Até
o momento pudemos identificar que os entrevistados revelaram o conhecimento de que o trabalho do psicólogo
numa UBS deve voltar-se prioritariamente para a prevenção primária; na prática cotidiana contudo, esse trabalho
é visto sob a ótica do atendimento clínico/individual, sugerindo que o psicólogo dedica-se apenas ao sujeito 
gravemente adoentado, ou seja, afirmam principalmente práticas relacionadas à prevenção secundária e 
terciária. A seguir iniciaremos a análise das entrevistas com os usuários da UBS, buscando observar se os
mesmos organizadores são utilizados, e quais as principais tarefas atribuídas ao psicólogo.  
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A IMPORTÂNCIA DE CONTAR HISTÓRIA NO PROJETO FAZENDO MINHA HISTÓRIA 

  SILVA, ELIZABETE OLIVEIRA DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TUGUIMOTO, CIRLENE TIEMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
FERREIRA, ROSELI HELENA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

KATAYAMA, ESTHER AKEMI KAVANO (Professor - UNOESTE)

O Instituto Fazendo História tem como missão colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes
acolhidos em abrigos, trabalhando junto a sua rede de proteção a fim de fortalecê-las para que construam e 
transformem a própria história (www.fazendohistoria.org.br). O Projeto Fazendo Minha História em Presidente
Prudente vem sendo desenvolvido nas instituições de acolhimento e tem como objetivo proporcionar meios de
expressão para que cada criança e adolescente das instituições possa entrar em contato, conhecer e registrar
sua história de vida. Para executar este programa, há o auxilio de colaboradores. A importância do contar 
historia, relata a necessidade dessas crianças e adolescentes serem escutados e compreendidos a partir de
suas histórias de vida, pessoal e familiar e também desenvolver o prazer pela leitura. Nesse sentido, os livros
são grandes aliados, pois conhecer e se envolver com as histórias da literatura se revelou um ótimo caminho
para estimular a criança a falar de si, facilitando a produção de um registro de sua historia pessoal. . O trabalho
do colaborador é cativar as crianças e adolescentes para o mundo das narrativas, e atuar como mediadores,
com o objetivo de propor a compartilhar com eles o prazer de ler, conhecer e descobrir o que os livros tem a
oferecer. A leitura de um texto é infinita, mas o momento em que o mediador compartilha com a criança a leitura 
e a troca de experiência é único, por incluir o vínculo ali estabelecido. Assim, é possível documentar a história de
vida da criança: seu passado (antes do acolhimento), seu presente (na entidade) e seus sonhos e anseios para
o futuro. A metodologia utilizada para o trabalho com os livros é a mediação de leitura, ou seja, o ato de ler em
voz alta para uma ou mais criança ou adolescente. O mediador de leitura é a pessoa que dá vida à biblioteca,
que conduz os ouvintes ao mundo da imaginação e está presente e disponível para acolher a participação de
cada um, suas associações, comentários e perguntas. O foco principal é dado ao livro e não ao contador. O
universo infantil e juvenil é a principal ferramenta de acesso às histórias pessoais das crianças e adolescentes. 
As narrativas funcionam como organizadoras do mundo interno, e com as histórias, é possível se reinventar e
vislumbrar o futuro. Abre-se assim, a possibilidade de trabalhar diversos temas: amor, morte, separação,
amizade, rejeição, crescimento, sexualidade, entre outros. Além de revelar uma diversidade de oportunidades, o
trabalho com os livros, portadores de cultura e conhecimento, busca garantir o direito de acesso à literatura
(Fazendo minha história - Guia de ação para colaboradores). .  
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ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AOS PACIENTES DA CÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

  MEDEIROS, AMANDA BEATRIZ DIAS DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PIFFER, VANESSA NACCARATO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BAZAN, MARIANA BERTUCCHI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
PEREZ, RUBENS FURINI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MIELKE, ROBERTO (Professor - UNOESTE)

O projeto de extensão “Acompanhamento Psicológico aos Pacientes da Cínica Escola de Fisioterapia”, surgiu
através de uma demanda apresentada pelos 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. O papel do estagiário de psicologia dentro da Clínica Escola de Fisioterapia é fazer com
que os pacientes estabeleçam uma ligação entre sua perturbação na vida cotidiana despertada pelo adoecer e a 
representação psíquica inicial da dor e do sofrimento que ela repercute, pois existem processos no adoecer
ignorados pelo sujeito, que começam com uma dor traumática e se estendem, tornando-se o vivido atual de uma 
experiência penosa da vida. “Estaria então, o psicólogo, destinado a escutar não só o sofrimento corporal do
paciente, mas também as perturbações psicológicas que ele provoca” (p. 69). Partimos do modelo freudiano da
dor física, que “nos ensina que uma dor intensa sempre nasce de um transtorno do eu, mesmo momentâneo; e
que uma vez ancorada no inconsciente, ela reaparecerá, transfigurada em acontecimentos penosos e
inexplicados da vida cotidiana” (p. 71). A percepção de uma excitação dolorosa situada imaginariamente na 
periferia imprime imediatamente no eu a imagem do local lesado do corpo (a chaga), sendo este o processo de
representação do local lesado e dolorido do corpo. A dor, quando introjetada em nós, através de um afluxo de
energia dolorosa, nos afeta fazendo reviver de diversas formas acontecimentos penosos vividos e antes
esquecidos. A forma como estes acontecimentos serão revividos dependerá da imagem da dor que introjetamos
e de conteúdos dessa imagem. Não há dor sem representação. O abalo interno é tão transtornador que sua 
imagem fica impressa não só na memória como lembrança consciente, mas também no solo do inconsciente.
Essa dor pode retornar em forma de medo de uma nova agressão, uma outra dor, uma lesão psicossomática,
um outro afeto ou um ato impulsivo. “O sujeito repete – escreve Freud – mas sem saber que se trata de uma 
repetição” (p. 77). Isso caracteriza o aparecimento da dor inconsciente, sendo que a imagem que ficará
guardada no neurônio é a de um detalhe da agressão ou do objeto agressor. O paciente sofrerá sem saber que 
sua dor presente é a lembrança agida de uma dor passada. O estagiário de psicologia ajudará na mobilização
do paciente para alcançar a cura física, tornando-o capaz de entender a expressão física da dor experimentada
pelo seu corpo, convidado-o a lhe falar sobre antigos choques traumáticos, psíquicos ou corporais, dos quais ele
possa se lembrar. Também despertará nos acadêmicos da Clínica de Fisioterapia um maior entendimento sobre
a profissão do psicólogo, abrindo portas para esse profissional, visando o modelo de saúde biopsicossocial, que
implica na prestação de serviços de saúde multiprofissional.  
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CAUSAS DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES: O ESTADO DA ARTE DE 

2000 A 2010 
  SAKOTANI, VANESSA HANAYO (Aluno de curso de graduação - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

A visibilidade no cenário mundial ocorreu em 1996 com o I Congresso Mundial de Estocolmo, que representou o
início das reflexões acerca da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA). Após este importante
marco, muitas produções cientificas, mobilizações sociais, leis, organizações e congressos ocorreram acerca 
desta temática tão complexa. A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma violação fundamental dos
direitos da criança e tem como característica a troca monetária ou em outra espécie tais como roupa,
alimentação, drogas, habitação e remédios em troca de práticas sexuais coercitivas. Há quatro modalidades de
exploração sexual: a prostituição infantil, o tráfico e venda de crianças para propósitos sexuais, a pornografia
infantil e o turismo sexual. Atualmente o casamento forçado de crianças também foi contemplado como uma 
nova modalidade. No III Congresso Mundial de Enfrentamento Contra a Exploração Sexual, realizado no Rio de
Janeiro em novembro de 2008, foi citado a dificuldade de obtenção de dados confiáveis acerca das causas da
ESCA e a possibilidade da eliminação do fenômeno através do ataque as causas primárias. Em razão destes
desafios que devem ser superados,o objetivo do presente trabalho é identificar e analisar as causas da
exploração sexual de crianças e adolescentes por meio de pesquisa bibliográfica. A metodologia que será usada
na presente pesquisa é a pesquisa bibliográfica que consiste no levantamento e análise de materiais já
publicados como artigos científicos e livros. Serão utilizados artigos científicos publicados no período de 2000 a 
2010, disponíveis no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES –
www.periodicos.capes.gov.br) buscando as seguintes palavras-chaves: exploração sexual, sexual exploitation, 
prostituição infantil, prostituição infanto-juvenil, child prostitution, tráfico de crianças, traffic of children,
pornografia infantil, child pornography e turismo sexual / sexual tourism. Os objetivos específicos são identificar
as causas da ESCA levando em consideração a sua diversidade contextual e cultural, focando: as causas em 
países da América do Sul, da América do Norte, da Ásia, da Oceania e da Europa. Além da classificação relativa
à origem dos países e regiões nos quais serão coletados o material empírico, será realizada a classificação das 
causas em categorias expressivas dos temas que se destacarem a partir da análise de conteúdo.  
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CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA: PROPOSTA DE REDUÇÃO DE DANOS PARA A DEMANDA EM 

ESPERA 
  OLIVEIRA, KARINE PARDO (Aluno de curso de graduação - )

FELICIANO, MARINALVA FERNANDES COSTA (Demais participantes - )
PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

As Clínicas Psicológicas Universitárias são serviços obrigatórios pela legislação, que oficializam os Cursos de
Psicologia e regulamentam a profissão de psicólogo no Brasil.Na última década tem sido cada vez mais
evidenciada a preocupação dos serviços de saúde mental, principalmente, os ligados às clínicas-escolas e 
instituições de ensino, na busca da caracterização de sua clientela, visando a direcionar suas modalidades de
atendimento. A iniciativa pretendida não é uma prática inovadora no cenário acadêmico, haja vista ser exercitada
em outras clinicas escolas. Não há um modelo adequado a este propósito, que possa ser chamado padrão,
ainda mais pelas diferenças regionais e estruturas das universidades. Na Clínica UNIFADRA a realidade não é
diferente de outros cenários haja vista as filas de espera perdurarem por aproximadamente um ano. A vantagem
da implantação deste projeto se dá em função de atender a demanda excessiva que não é condizente com o
número de acadêmicos. Assim, os pacientes acabam sendo preteridos na fila de espera e os fatores 
motivacionais dos mesmos sofrem alterações pela demora da consulta. Neste sentido, ocasiona implicações
sérias na qualidade de vida e em sua saúde mental.Fundamentados nestes motivos apresentamos junto a
diretoria executiva da mantenedora da UNIFADRA o projeto que esperamos seja acolhido. Atender a demanda
de espera para o atendimento psicológico oferecido na Clínica Unifadra. Oportunizar ao egresso ao exercício
profissional a inserção gradativa ao mercado de trabalho, viabilizar ao atendido a continuidade ao atendimento 
psicológico necessário assegurando assim a resolutividade dos casos ou pelo menos a redução de danos. Os
profissionais se inscreverão junto a coordenação da clínica e após seleção, deverão atender nos horários 
disponíveis oferecidos pela coordenação, que no início do semestre oportunizará aos interessados considerando
o binômio necessidade/possibilidade.Os atendimentos serão custeados pelo atendido ficando responsável pela
arrecadação a coordenação e esta repassará até o dia 10 subseqüente o valor arrecadado, sendo 20% para
instituição e 80% para o profissional. Os atendimentos serão oferecidos semanalmente e de acordo com a
disponobilidade do paciente e a proposta terapêutica. Após os atendimentos psicológicos os pacientes 
responderão questionário que ficará sob a guarda da clínica com a finalidade de dar feedback quanto ao
serviços oferecidos. Os prontuários serão armazenados junto ao próprio arquivo ca clinica escola. O profissional
estará sujeito as regras dispostas do manual de atendimento psicológico realizado na clínica escola.  
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE MODELO 
DESCRIÇÃO DE CARGOS EM UMA ORGANIZAÇÃO INOVADORA E RECENTE NO INTERIOR 

PAULISTA. 
  OLIVEIRA, KARINE PARDO (Aluno de curso de graduação - )

PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA: As organizações buscam incessantemente alternativas inovadoras para
crescerem e ou pelo menos sobreviverem neste mercado cada vez mais globalizado e competitivo. A Psicologia
das Organizações demonstra que para atingirem suas metas, as organizações precisam estar atentas ás 
variáveis individuais. Para tanto, A Psicologia das Organizações propõe intervir não apenas no local de trabalho,
mas principalmente nas estruturas das organizações e seus colaboradores. Para acadêmicos de Psicologia,
vivenciar esse processo de desenvolvimento da empresa, bem como as práticas organizacionais do psicólogo é
uma experiência rica para a construção profissional. Neste projeto após o reconhecimento estrutural da empresa
e um diagnóstico de possíveis problemas, procuramos obter dados, para o planejamento e procedimentos de 
mudanças e melhorias na organização. A primeira atividade implantada foi, então, um processo de
Levantamento de Necessidades, através de entrevistas individuais com todos os colaboradores da empresa.
Observamos que não está claro para os colaboradores suas atribuições, por essa razão optamos pela descrição
e análise de três cargos, como um projeto piloto e posteriormente apresentação para os gestores da empresa.O
psicólogo deve estar envolvido em um processo de desenvolvimento contínuo, em projetos que envolvam início,
meio e fim, onde seja possível uma mensuração de resultados, além de um acompanhamento da gestão de
conhecimento baseada em Conhecimento(Saber), Habilidade(Saber Fazer) e Atitude(Querer Fazer), por esta 
razão propomos esta intervenção junto a organização a título de proposta de trabalho a ser desenvolvido junto
ao estágio de Psicologia das Organizações. OBJETIVOS:Elaborar a descrição de pelo menos três cargos de
uma empresa de fabricação e distribuição de vidros temperados, de uma cidade da alta paulista. A descrição
será feita de maneira detalhada relacionando desde o que o ocupante faz até o motivo porque faz. A descrição
de cargo é um retrato do conteúdo incluindo o sumário das atividades e responsabilidades do cargo. MATERIAL 
E MÉTODOS: Entrevista com os ocupantes dos cargos, relatando o desenho da função, descrevendo rotinas, o
conjunto de tarefas ou atribuições que o ocupante desempenha, métodos e processos de trabalho, ou seja,
como, quando e por que são desempenhadas as tarefas, a quem o colaborador deve se reportar, com quais
funções este cargo está inter ligado; quem o ocupante do cargo deverá supervisionar, etc. Levantamento junto
ao setor responsável sobre as características objetivas do perfil do colaborador, tais como: tempo de serviço na 
função e na empresa, função atual e anterior, nível de instrução mínima necessária para ocupar este cargo,
conhecimentos considerados necessários para o exercício da função,se é exigida experiência prévia e tempo 
mínimo de experiência para o exercício satisfatório da função.  
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O ACOLHIMENTO DE BEBÊS EM ABRIGO 

  UZELOTO, VALÉRIA CERVANTES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, INGRID DE BORJA E (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MONTEIRO, CARLA QUEIROZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
KATAYAMA, ESTHER AKEMI KAVANO (Professor - UNOESTE)

O acolhimento é uma das medidas de proteção previstas no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e se
aplica a qualquer bebê, criança ou adolescente ameaçado ou violado em seus direitos básicos. Abrem-se muitas 
interrogações quando um acolhimento institucional acontece, tanto por parte dos adultos responsáveis quanto 
por parte das outras crianças do abrigo. O acolhimento institucional de um bebê, mesmo que seja breve, remete
a uma separação vivida no início da vida, num momento que é marcado pela dependência e vulnerabilidade do
ser humano. O bebê depende do adulto para fazer traduções do mundo que está a sua volta. Ele ainda não tem
um saber sobre si, e este se armará na relação com o adulto cuidador, que nomeia para o bebê seus objetos de
satisfação e de desconforto. Bebês que estão em abrigos precisam em dobro da atenção e cuidado dos
educadores, pois são eles os responsáveis por lhe apresentar o mundo em que vivem, portanto a perspectiva do
cuidado que é proposta prioriza os aspectos interacionais entre bebê e educador. Cada história de vida é única e 
precisa ser considerada pelos educadores do abrigo na situação de acolhimento. O trabalho com as histórias de
vida dentro do abrigo é uma ferramenta que possibilita a criação de um espaço individual para cada criança
dentro do coletivo que configura a situação de acolhimento. Neste sentido, é importante poder projetar o bebê
como um adulto que um dia se pergunta de onde vem e para onde vai. Construir um álbum para ele com sua
história de vida é uma forma de registrar sua história anterior à aquisição da linguagem, aquela que ele não 
lembrará se não houver pessoas ou registros que a contem. O objetivo deste trabalho é discutir sobre a
importância de fortalecer o vínculo dos educadores com os bebês que vivem em abrigos, promovendo um
ambiente acolhedor para os mesmos. A metodologia utilizada será revisão bibliográfica e consulta ao programa
“Palavra de Bebê” do Instituto Fazendo Historia, que oferece um olhar específico à primeira infância, onde o
vínculo entre os bebês e seus adultos é o foco principal do programa, pois é a partir do vínculo com um
educador de referencia que o bebê se torna um sujeito, se fortalece, se assegura.  
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PROJETO DE APOIO AOS QUE TRABALHAM COM PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA  

ABUSO SEXUAL: UM MAU-TRATO OCULTO 
  DUARTE, DEBORAH LUIZA SILVA (Aluno de curso de graduação - )

PARRA, CLAUDIA REGINA (Professor - FACULDADES DE DRACENA - FADRA)

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA:Segundo a Organização Mundial da Saúde: “A exploração sexual de uma
criança implica que esta seja vítima de um adulto ou de uma pessoa sensivelmente mais idosa do que ela com
finalidade de satisfação sexual desta.” Partindo do princípio de que estudantes de Psicologia, com sua
capacitação acadêmica possuem os conhecimentos e as habilidades necessárias para lidar com situações
delicadas, sugere-se uma atuação dos mesmos, de forma a contribuir com a sociedade na busca pela proteção 
dos direitos da criança. Diante das inúmeras ocorrências de abuso sexual infantil, pensou-se na possibilidade de 
uma intervenção visando orientar profissionais que lidam com essas situações no âmbito jurídico, na tentativa de
cada vez mais aproximar às necessidades do sistema legal a realidade do funcionamento psicológico (cognitivo
e emocional) das crianças e adolescentes. Este projeto nasceu dentro de um espaço existente no Pronto
Atendimento Psicológico na Delegacia de Defesa da Mulher de uma cidade do interior paulista. O exercício da 
escuta terapêutica realizada naquela unidade, revelou a necessidade de se implantar um espaço específico para
as crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, não obstante, o trabalho se justifica pela consideração de
que há estudos que abordam esse assunto e projetos que visam auxiliar em todo o delicado processo de
revelação de um abuso e que obtiveram bons resultados . OBJETIVOS: Propiciar a criança abusada um
momento de escuta acolhedora e compreensiva e fornecer aos profissionais envolvidos (policiais) informações 
complementares acerca da realidade psíquica da criança e do abusador, de maneira a facilitar o trabalho dos
mesmos. MATERIAL E MÉTODOS: Após a apresentação do projeto ao responsável pela Delegacia para
análise, se aprovado, deverá ser definido o local onde o projeto será desenvolvido. Em seguida proceder-se-á a 
orientação para adequação da sala, que deverá resguardar a intimidade da criança, protegendo sua privacidade,
bem como seu direito à imagem e reduzindo o seu nível de estresse.Outra atividade se refere a capacitação aos
profissionais envolvidos, isto é, os policiais interessados e as pessoas que lidam diretamente com crianças
vitimas de abuso sexual, fundamentada na psicologia infantil, quanto a importância da intervenção adequada, 
precoce e mínima. E ainda, equipar a Delegacia de Defesa da Mulher com objetos lúdicos que poderão
minimizar o sofrimento das vitimas ao falar sobre a situação vivenciada. E mais uma atividade a ser
desenvolvida é quanto à elucidação sobre a importância das crianças com suspeita de terem sido abusadas
serem encaminhadas a unidades capacitadas para avaliação definitiva. .  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ACOMPANHANTES TERAPÊUTICOS (AT) COM CRIANÇAS DO 

ESPECTRO AUTISTA 
  MONTEIRO, CARLA QUEIROZ (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

UZELOTO, VALÉRIA CERVANTES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CANDIDO, GABRIEL VIEIRA (Professor - UNOESTE)

Em todas as intervenções psicológicas baseadas na Análise do Comportamento há uma grande preocupação,
por parte dos psicólogos, em analisar e intervir diretamente no comportamento, entendido como relação entre
um indivíduo e seu ambiente. Isto significa dizer que todas as técnicas de coleta de dados sobre
comportamentos, técnicas de modificação do comportamento e a avaliação, por exemplo, era, historicamente,
feitas apenas no ambiente/contexto em que o cliente vivia. Todo tipo de informação indireta sobre um 
comportamento era descartado. Quando terapeutas comportamentais começaram a ir para seus consultórios, de
modo maciço, na década de 1980, começaram a utilizar informações indiretas sobre o comportamento. Então
surge a necessidade do uso de acompanhantes terapêuticos (AT), modalidade de intervenção já bastante
conhecida dentro da psicologia. Em intervenções analítico-comportamentais, o AT é indicado em casos de 
déficits no repertorio de comportamentos, sendo necessária a intervenção intensiva e direta no ambiente em que 
vive o cliente. Sua função não consiste em analisar e decidir os procedimentos a serem adotados na
intervenção, mas sim de aplicar procedimentos elaborados por um profissional ou equipe responsável pelo caso. 
O objetivo deste trabalho é apresentar a experiência de alunos do 5º e 6º termos do curso de Psicologia da
Unoeste no desenvolvimento da atividade de Acompanhamento Terapêutico com crianças do espectro autista.
As atividades ocorrem duas vezes por semana no período de aula. Os procedimentos adotados são indicados
por um supervisor e duas terapeutas, que visam estender a intervenção clínica, facilitando a generalização dos
comportamentos aprendidos. As atividades que ocorrem na escola são registradas em relatórios, onde é 
identificado o que acontece antes do comportamento (ação) acontecer, o comportamento (ação) e o que
acontece após (a conseqüência do comportamento). São apresentadas intervenções comportamentais para
ensinar habilidades básicas necessárias que levem a criança a se tornar independente como aproximá-los do 
grupo de forma gradual, redirecionar a atenção para algo agradável, realização das tarefas da escola,
apresentar novos brinquedos, seguir regras, sempre os estimulando o máximo possível. Com isso, os ATs tem a 
possibilidade de irem se inserindo no mercado de trabalho, atuando em uma modalidade de intervenção em
grande expansão.  
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO - FOMENTANDO DIÁLOGOS ACERCA 
DA CRIMINOLOGIA E\OU AMENIZANDO OS FATORES DO ENCARCERAMENTO E ADOECIMENTO 

PSÍQUICO NA VIA DA REINTEGRAÇÃO SOCIAL. 
  ASSIS, LEONARDO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

Vera Lucia Klein (Psicóloga) Leonardo de Assis (Discente - UNOESTE) Luis Santo Schicotti (Docente 
UNOESTE) O presente trabalho refere-se ao estágio realizado em uma unidade Penitenciária numa cidade do
interior paulista com cerca de 1100 presos do sexo masculino em Regime Fechado. Diante de análise crítica e 
coleta de dados - por meio de observações, foram adotadas estratégias para oferecer aos sentenciados e aos
profissionais uma possibilidade de profilaxia do sofrimento mental. A proposta de atuação visa um espaço
possível e real, individual e coletivo para atender as demandas da instituição e levantar reflexões construtivas,
pautando em ameninar o sofrimento psíquico, facilitando as relações no cotidiano e preparando o individuo para
sua (re) inserção social Foram realizadas entrevistas de inclusão, visando à inserção do sentenciado na 
unidade, momento importante que se estabelece o primeiro contato. O estagiário participou de grupos de
estudos (semanalmente), entre profissionais que atuam na reintegração social, visando a articulação de idéias e 
reflexões, realizando um trabalho multidisciplinar com o intuito de promover um melhor desenvolvimento da
equipe e de intervenção. Foram realizados atendimentos psicológicos, com abordagem cognitivo-
comportamental, amenizando o sofrimento psíquico e promovendo reestruturação cognitiva. Foi desenvolvida 
atividade planejada para orientações e informações dirigidas aos sentenciados com a proposta de oferecer
orientações relativas aos atendimentos dos técnicos. Pode se entender sobre reintegração social o processo 
pelo qual a sociedade reinclui aqueles que a mesma excluiu. Por meio da vivência no local de estágio pode-se 
destacar que a maioria destes sujeitos provém de grande vulnerabilidade social, afetiva, financeira e familiar.
Portanto a institucionalização surge como resultado de uma demanda produzida pela própria organização social,
onde o crescimento das cidades, a complexidade da vida social e o aumento “desgovernado” das drogas e a
miséria exercem significativa importância. O que se constata com isso é o aumento de presídios, sendo 
construídos com a finalidade de acolherem esses indivíduos e puni-los. Tais dilemas marcam profundamente a 
personalidade dos indivíduos e os levam a um adoecimento mental. . Para alcançar o objetivo de (re)inserção
social é necessário mobilizar vários profissionais na contribuição mútua de diversos conhecimentos que
priorizam beneficiar o processo de reintegração ao meio social de forma em que este adquira aspectos positivos
que valorizem sua conduta em sociedade favorecendo a não reincidir na criminalidade. Portanto o trabalho da
psicologia é de proporcionar uma nova perspectiva ao reeducando num processo terapêutico e reflexivo. Sobre
a ótica “psi”, proporcionar espaços para reinventar e ressignificar as suas relações com mundo e consigo próprio 
para que possa em liberdade agir com resoluções de conflitos internos e sociais.  
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A CONTRIBUIÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL. 

  RIBEIRO, PAULA ALESANDRA ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANDRADE, REGINA GIOCONDA DE (Professor - UNOESTE)

Este relato de experiência refere-se ao estágio supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação 
do curso de Psicologia de uma universidade particular do interior paulista. A ênfase do estagio é a Psicologia
Organizacional e do Trabalho e um de seus objetivos é inserir o estagiário no ambiente de atuação profissional,
visando o desenvolvimento de competências relacionadas à área específica. Conforme exigência vivenciada no
estágio pode-se verificar que o profissional de Recursos Humanos pode utilizar diversas técnicas para os
processos seletivos. Já a avaliação psicológica é uma atividade exclusiva do psicólogo e pode ser utilizada para
várias finalidades, sendo algumas delas a seleção, o diagnóstico, a intervenção, e a orientação psicopedagógica
e vocacional. A seleção de pessoal tem como objetivo escolher da melhor forma possível um candidato que 
esteja dentro do perfil desejado pelo requisitante, que se adéqüe a cultura e normas da organização, tendo
características pessoais e profissionais compatíveis com a execução do cargo. O estágio acontece em uma
empresa da área de Segurança Privada de grande porte na qual são avaliados nos processos seletivos
vigilantes, porteiros, auxiliares de limpeza, estagiários de diversas áreas, coordenadores, supervisores,
auxiliares administrativos e outros. São utilizados nos processos seletivos, entrevistas e testes com o objetivo de 
avaliar especificamente características de personalidade e de atenção. Os resultados dos testes são avaliados
juntamente com os dados fornecidos e observados na entrevista, verificando se preenche os requisitos da vaga, 
e assim possibilitando uma melhor escolha do candidato. O processo de avaliação psicológica proporciona maior
conhecimento sobre o indivíduo por meio de informações a respeito das dimensões psicológicas, tais como a
capacidade cognitiva e sensória motora, componentes sociais, afetivos, emocionais e motivacionais da
personalidade, além de aptidões e atitudes. O objetivo do trabalho é demonstrar por meio da experiência
vivenciada a eficácia das avaliações psicológicas nos processos seletivos nas organizações, sendo uma imensa 
oportunidade de aprendizado para o estagiario.  
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A UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PESSOAS 

  ALFARO, RAQUEL (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANDRADE, REGINA GIOCONDA DE (Professor - UNOESTE)

A UTILIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA EM PROCESSOS DE SELEÇÃO DE PESSOAS Raquel Alfaro
Regina Gioconda de Andrade A avaliação psicológica é uma área técnica da Psicologia, que tem como função
por meio de formulações teóricas e pesquisas, desenvolver estratégias para conhecer o comportamento
humano, focando na medição de atributos psicológicos e avaliação de processos que permitam não apenas 
descrevê-lo, mas situá-lo em diversos contextos, tais como em empresas, organizações, hospitais, escola e
outros. O presente trabalho teve como objetivo analisar o processo de avaliação psicológica desde o seu
surgimento até os dias de hoje, enfatizando a contribuição para a psicologia organizacional, especialmente
quanto à atividade de seleção de pessoas. A partir das duas Guerras Mundiais a avaliação Psicológica
expandiu-se para a maioria das áreas nas quais ela é utilizada hoje, em especial a área da Psicologia 
Organizacional. No decorrer da guerra foi descoberto que muitas das técnicas eram úteis em empresas,
principalmente nas áreas de seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoas. O campo da psicologia
organizacional nasceu de diversas forças e se desenvolveu crescendo de acordo com as exigências do mercado
de trabalho. As organizações foram ganhando maior porte e começaram a contratar psicólogos. Hoje a utilização
de testes psicométricos tem sido cada vez mais usada no processo de seleção de pessoal. Durante o estágio em 
Promoção de Saúde, Educação e Trabalho, desenvolvido no ultimo ano do curso de Psicologia e realizado em
uma consultoria de Recursos Humanos, foram utilizados instrumentos de avaliação de interesses,
personalidade, atenção e outros, com a finalidade de contribuir com a identificação do perfil dos candidatos
participantes dos processos seletivos para diferentes cargos. A Avaliação psicológica é uma função privativa do
Psicólogo (Lei nº 4.119), por meio desta podem ser medidas características dos atributos psicológicos, e 
utilizando-a para o processo de seleção, ele se torna mais ágil e eficaz. O mercado de trabalho tem se tornado
cada vez mais exigente quanto aos profissionais a serem contratados e a Avaliação Psicológica tem se tornado 
uma estratégia que tem proporcionado bons resultados, principalmente em virtude da qualificação que a área
vem obtendo desde 2003, com o processo de avaliação dos instrumentos pelo Conselho Federal de Psicologia,
por meio do Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI). .  
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ANGÚSTIA DE INTERNAÇÃO 

  MEDEIROS JUNIOR, ELSON ROBERTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RUIZ, JOSIANE MACHADO (Professor - UNOESTE)

O projeto aqui em questão é fruto da experiência obtida no Estágio Supervisionado em Processos Clínicos 
(Curso de Psicologia/ UNOESTE), realizado na Unidade de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital 
Regional de Presidente Prudente/SP. No contato com os pacientes, evidencia-se o aparecimento de queixas 
relacionadas às angústias que envolvem a internação e as fantasias geradas acerca dela. Esta percepção foi 
possível por via das observações do cotidiano dos pacientes internados. Ao longo dos atendimentos foi 
observado que o aspecto relacionado à angústia de estar internado, fora do convívio familiar, social, do trabalho 
entre outros contextos no qual cada paciente está inserido e de forma abrupta é retirado, às vezes com certa 
urgência, para entrar em um campo de experimentações na qual ele não tem muito direito de escolha sobre as 
decisões tomadas relacionadas a ele. Esta angústia esteve presente na fala da maioria dos pacientes, 
independente da gravidade do caso ou tipo de patologia. Observamos ainda, que o tempo em que cada paciente 
estava internado não era determinante para seu nível de angústia. Partindo dessa percepção e das constantes 
queixas relacionadas a uma sensação de desconforto que não se consegue explicar ou nomear, os pacientes 
descreviam sensações relacionadas a algo que os prendia, sufocava, tornava-os impotentes e alguns chegaram 
até a usar o termo inútil. Nossa atuação direcionou o trabalho de atendimento na enfermaria para esse foco, 
uma vez que a demanda de pacientes que se queixam desses sentimentos era grande, podendo assim, 
expandir o atendimento a todos os pacientes internados dessa enfermaria independente da patologia envolvida. 
A questão norteadora para o trabalho consiste em tentar compreender como a angústia de internação pode 
contribuir na recuperação física e organização psíquica, e ainda, como trabalhar tal angústia com o paciente no 
leito em função de tornar a experiência de hospitalização menos assustadora. Para se contemplar tais questões, 
os objetivos a se alcançar começam por identificar nos pacientes suas fantasias e expectativas relacionadas à 
doença, internação, seu tratamento e de que forma estes aspectos contribuem para que os pacientes entrem em 
contato com as angústias que eles descrevem. A partir daí, verificou-se a importância de conduzir o paciente a 
refletir sobre estas questões emergentes a fim de que pudesse nomear seus sentimentos conduzindo-o a uma 
compreensão de sua condição atual.  
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AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE NOS PROCESSOS SELETIVOS 

  ANDRADE, REGINA GIOCONDA DE (Professor - UNOESTE)
SHINTAKU, DENNYS KEYITI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

AVALIAÇÃO DA PERSONALIDADE NOS PROCESSOS SELETIVOS 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, o
treinamento do graduando na utilização dos instrumentos de avaliação psicológica e em atividades de seleção
de pessoal. O estágio foi desenvolvido em Consultoria de Recursos Humanos numa cidade do interior paulista, 
e, portanto os cargos que são realizados as seleções são bastante diversificados e variados. A seleção de
pessoal pode ser definida como o processo de identificação, dentre os candidatos recrutados, o mais apto e que
melhor preenche os requisitos do cargo demandado pela organização. Já a avaliação psicológica refere-se à 
coleta e interpretação de informações psicológicas, resultantes de um conjunto de procedimentos confiáveis que
permitam ao Psicólogo avaliar o comportamento. Nos processos seletivos podem ser utilizados recursos que 
otimizem tanto o tempo gasto na avaliação dos candidatos, como os recursos financeiros investidos. No local de
estagio a seleção é desenvolvida por meio das seguintes etapas: abertura da vaga, análise do currículo,
entrevista e aplicação dos testes psicológicos e entrevista com o gestor para os candidatos aprovados. Para a
avaliação de personalidade é utilizado o instrumento Palográfico, que pode ser considerado um teste expressivo
de personalidade, pois estão presentes e juntas a adaptação, a expressão e a projeção. Dentre os aspectos
avaliados pelo teste Palográfico, pode-se destacar o nível de produtividade, o ritmo de trabalho, a agressividade,
o equilíbrio emocional, introversão/extroversão, predomínio de sentimento/razão, organização e relação 
interpessoal. A utilização deste instrumento tem se mostrado bastante adequada e eficaz para atingir os
objetivos de otimização de tempo e recursos para identificação dos traços de personalidades dos candidatos e
assim poder selecionar os que apresentem os perfis mais próximos do que é demandado. .  
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GRUPO OPERATIVO DE APOIO ENQUANTO RECURSO TÉCNICO VISANDO O DESENVOLVIMENTO 

DE EQUIPE DE TRABALHO 
  RODELA, MARIANA GRACI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BODELÃO, CAMILA PERUZZI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BICEGLIA, ILZA LÍGIA (Professor - UNOESTE)

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. A dimensão do mundo do trabalho
abarca variáveis infindáveis. Uma das questões suscitadas neste campo se concentra na dificuldade de 
combinar os interesses mútuos, sejam eles organizacionais ou dos colaboradores. Em nossa atuação enquanto
estagiárias de Psicologia foi possível uma análise construída a partir de observações e entrevistas informais, que
permitiram a compreensão da dinâmica dos colaboradores da empresa. Com estes procedimentos foi possível
constatar dificuldades relativas à desmotivação dos colaboradores relacionada às tarefas desempenhadas na
organização, que suscitaram a necessidade de implementação de programas ou treinamentos que 
possibilitassem o aumento da produtividade; comunicação eficaz em processos interpessoais e técnicos;
orientação sobre a importância do “feedback”; evitar e facilitar a resolução de conflitos, e facilitar a integração
entre todos os colaboradores. Assim, considera-se de suma importância a implementação de uma intervenção
técnica caracterizada por Grupo Operativo de apoio, que tem como objetivo desenvolver um grupo de trabalho
em uma equipe de trabalho, a partir do desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes interpessoais.
O método se aplica a partir da aprendizagem do grupo pelo próprio grupo. O Grupo Operativo de apoio será
realizado com todos os colaboradores da organização e com duração indeterminada, pois se espera 
aprendizagem constante quando se almeja desenvolver uma equipe. Pretendemos com esse método, a partir de
sensibilizações dadas pelas vivências no grupo que cada membro se torne capaz de realizar uma auto-avaliação 
abrindo caminho para resoluções de possíveis conflitos. Possibilitando a integração entre os colaboradores, a
conciliação entre os objetivos individuais e organizacionais e viabilizando o desenvolvimento do trabalho em uma
cadeia coletiva.  
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IDENTIFICANDO SENTIMENTOS ATRAVÉS DO CONTAR HISTÓRIAS 

  BERTAZZO, ALZEIR MARTINS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
CAMPOS, ALINE TANAKA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SOUZA, LEILA FERNANDES DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALVES, MAÍRA MARQUES ROBERTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BERTONI, CAMILA BRITO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RUIZ, JOSIANE MACHADO (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho teve por objetivo identificar os sentimentos e reações de pacientes infantis que estavam em
momentos pré e pós-cirúrgicos. O procedimento cirúrgico poderia tanto ser de urgência como eletivo, isto é,
cirurgias agendadas em que a criança não está sob o risco de vida imediato ou sofrimento físico intenso. Isso
nos possibilitou conhecer o momento vivenciado pela criança hospitalizada, que sofre pela doença e também
pela separação do meio familiar. Sabemos que a hospitalização de uma criança promove rupturas com seu 
cotidiano como a interrupção da frequência escolar, adequação a uma rotina hospitalar, afastamento de seus
vínculos de amizade e familiares, entre outras. Tais experiências podem se tornar mais desagradáveis quando
aliadas à ocorrência de uma cirurgia que, muitas vezes, representa uma vivência marcada por dificuldades de
enfrentamento. O projeto foi desenvolvido no período de agosto de 2010 a junho de 2011 na brinquedoteca do
Hospital Regional de Presidente Prudente/ SP, fazendo parte do Projeto de Extensão Brinquedoteca do curso de 
Psicologia da UNOESTE/ SP. O espaço da brinquedoteca é destinado às crianças internadas na Pediatria. Lá,
elas podem brincar livremente, expressando suas emoções e sentimentos, tendo a possibilidade de manter-se 
num ambiente mais apropriado para continuar a desenvolver sua criatividade e sociabilidade. Trabalhamos com
13 pacientes entre as idades de 04 a 09 anos, sendo 06 do sexo feminino e 07 do sexo masculino. O material
utilizado foi composto por bonecos e uma maquete em madeira, representando um consultório médico e uma
sala de espera. Tal material foi apresentado primeiramente aos responsáveis da criança, explicando a eles a
finalidade e o objetivo do trabalho. Após a autorização dos pais, era feito o convite à criança para brincar com o 
material. Concluímos que, nas cirurgias eletivas, as crianças demonstravam maior noção do processo do que
nas cirurgias de urgência, supostamente pelo fato dos pais terem tido tempo de explicar antecipadamente o que
aconteceria, passando-lhes segurança o que supomos resultava em menor angústia. Nas cirurgias de urgência,
as crianças demonstraram insegurança, sentimentos de ameaça, medo da morte e fantasias relacionadas a
como iriam ficar após o procedimento. Portanto, identificamos a possível repercussão de uma cirurgia na mente 
de uma criança e percebemos que ela projeta no brincar suas histórias, angústias e conflitos, expressando seu
sofrimento a partir de histórias que, em sua maioria, estruturavam-se na apresentação do conflito, enredo e um 
final que, nem sempre, era esperançoso. Destacamos o fato de que o conhecimento prévio de um procedimento
cirúrgico acompanhado da devida explicação do que irá ser feito, auxilia a criança a ter mais recursos a fim de
lidar com sua ansiedade e fantasias bem como traz uma adaptação melhor à rotina hospitalar. Acreditamos que,
assim, a recuperação da criança aconteça de forma mais satisfatória. .  
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INTERVENÇÃO PSICOSSOCIOLÓGICA JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÕES DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL: RELATO DE ESTÁGIO. 
  GONÇALVES, CHRISTIANE DE OLIVEIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

CARDOSO, DAYARA DA SILVA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MELLO, IGOR COSTA PALO (Professor - UNOESTE)

Trata-se de um relato de experiência em uma instituição que presta serviços a famílias que procuram a entidade
ou que são encaminhadas, com demandas relacionadas à vulnerabilidade social, violência, adições dentre 
outras. O trabalho é regido pelas leis NOB/SUAS e ECA, entre outras, e seu próprio estatuto. Estes serviços são
direcionados aos filhos destas famílias com idade entre 05 e 15 anos que freqüentam as diversas atividades
oferecidas neste espaço no período matutino, em horário alternativo ao escolar. O atendimento é feito a 110
crianças atualmente. As atividades sócio-educativas oferecidas pela instituição envolvem educação física,
orientação de estudos, ações lúdicas, atendimento psicológico individual em casos mais graves, orientação a
família, informática, aula de música, acompanhamento nutricional. Estes serviços são acompanhados por uma
equipe multiprofissional de professora, psicóloga, assistente social, nutricionista, professor de educação física, 
além de estagiários de recreação e auxiliares que são guiadas pela missão e objetivos da instituição. Por meio
de observações e entrevistas feitas no campo de estágio e textos vistos no grupo de estudos, pode-se perceber 
uma necessidade de trabalho junto a essa instituição visando uma integração social e os direitos e deveres das
crianças. Um dos instrumentos disponíveis na própria instituição para o alcance destes objetivos é
brinquedoteca, que era entendida como um espaço importante, mas que era subutilizada, não havendo um 
trabalho adequado para tanto. O trabalho no espaço da brinquedoteca teve foco específico em aspectos
psicológicos e sobre a noção de moralidade nas crianças, através de observações e intervenções durante o
desenvolvimento das atividades (jogos e brincadeiras dirigidas). Também foi observada a importância da
conscientização quanto ao meio ambiente trazendo propostas de reciclagem como uma prática sustentável que
pode ser exercida na instituição e no cotidiano. As crianças trazem material reciclável a instituição e este,
quando não é transformado em brinquedo para trabalho na instituição, são comercializados e revertidos em
recurso financeiro para a manutenção da estrutura física e aquisição de material de consumo. As maiores 
dificuldades encontradas até o momento são: a desorganização da brinquedoteca, que possui brinquedos
incompletos, pois foram conseguidos por doações; o relacionamento dos estagiários na instituição tanto com as
crianças quanto com os demais profissionais; a seleção do material reciclável do lixo comum por parte das
famílias; a falta de mobilização das famílias para a entrega de materiais recicláveis a serem aproveitados na
confecção de brinquedos a serem utilizados nas atividades de estágio; e limitações no uso do espaço por falta 
de um planejamento que contemple a realização das diversas atividades simultâneas, considerando as reformas
e manutenções que precisam serem feitas sem que haja interrupção daquelas. .  
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O BRINCAR E A ARTE DE TRANSFORMAR 

  JORGE, MARAISA PERETTI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MOREIRA, DAIANE ALVES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SANTOS, DAIANE SILVA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
TUGUIMOTO, CIRLENE TIEMI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

SILVA, ELIZABETE OLIVEIRA DA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
RUIZ, JOSIANE MACHADO (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho apresenta o relato da atividade “O Brincar e a Arte de Transformar” realizado com as
crianças que se encontravam internadas na ala pediátrica do Hospital Regional de Pres. Prudente/ SP. O que
propomos foi uma atividade baseada no Teatro do Oprimido em sua forma adaptada para crianças 
hospitalizadas, e também adaptada para a realidade do espaço e condições do Hospital Regional de Pres.
Prudente. Essa atividade surgiu do interesse de investigar como as crianças internadas lidavam com as
situações de opressão, de sofrimento que acompanham este momento. Primeiramente, as crianças entravam
em contato com a história elaborada pelos brinquedistas; depois, reconheciam as opressões presentes e, por
fim, buscavam novos rumos para aquela situação, removendo as opressões presentes na história. Desta forma, 
através do brincar, a criança pode confrontar-se com as situações, com as pessoas envolvidas, podendo
expressar sua opinião, controlar suas idéias, suas emoções e suas atitudes. O contato com essa história
possibilitou que as crianças refletissem sobre os seus próprios sentimentos durante a internação, pensassem
nos medos, nos sofrimentos, nas ameaças e na solidão que a mesma acarreta e, com isso, analisassem,
questionassem e buscassem atitudes para se reorganizarem dentro desta nova situação. Este trabalho ofereceu
também a oportunidade de conhecer um pouco do mundo da criança e de sua família, a forma como ela lida
com a opinião e o sofrimento das outras crianças que estão internadas. A metodologia utilizada foi a de contar a 
história do Chiquinho elaborada pelos brinquedistas, que continha situações de opressão no contexto hospitalar.
Posteriormente, a história era discutida com as crianças a fim de detectar as situações de opressão presentes na
história. Em seguida, o brinquedista perguntava à criança com o que ela não concordava na história e, assim,
a(s) criança(s) dava sua resposta. Após este momento, o brinquedista pedia para ela dizer o que e como a
história poderia ser modificada para ficar livre da opressão identificada. Um detalhe importante é que a criança
teria que buscar uma forma de mudar a situação sem utilizar de nenhuma forma de opressão. O projeto foi
realizado com 15 crianças, de ambos os sexos, que se encontravam internadas, cinco delas tinham a idade de 6 
anos, três delas tinham 7 anos, outas cinco tinham 8 anos, uma criança de 9 anos e uma criança com 11 anos.
Concluímos que, em geral, as crianças reconhecem a situação de opressão presente na história através dos
cruéis comportamentos que sinalizam falta de paciência, compreensão, atitudes ameaçadoras, bem como
despreparo profissional diante do sofrimento alheio. Algo que pudemos constatar também é a capacidade crítica
e de julgamento das crianças frente às situações com as quais elas não estão de acordo o que foi verificado a 
partir das modificações feitas nas quais era ressaltado por elas o contato humanizado do profissional de saúde
com a criança. .  
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O LUGAR DO PSICÓLOGO ENQUANTO GESTOR DE RECURSOS HUMANOS EM ORGANIZAÇÕES 

  RAMOS, KADIJA BRANQUINHO (Demais participantes - UNOESTE)
RODELA, MARIANA GRACI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BODELÃO, CAMILA PERUZZI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
BICEGLIA, ILZA LÍGIA (Professor - UNOESTE)

A ciência Psicológica é bastante vasta, especialmente, quando se trata em termos de áreas de atuação
profissional. É bem visto que o consultório clínico já não é mais essencialmente o local de trabalho do psicólogo. 
Hoje, além acompanhamento clínico, tem-se a atuação profissional do psicólogo em diversas esferas, podendo
ser elas: institucional, escolar, esporte e, dentre outras, na área organizacional. Seja qual for a área de atuação 
deste profissional há uma grande preocupação latente que se refere ao lugar do psicólogo, qual o espaço que as
instituições (no sentido genérico) permitem para que se desenvolva o trabalho deste profissional e, em
consequência disto, como se dá a atuação deste profissional. Por vezes, encontra-se o psicólogo em sua 
atuação profissional enfrentando um quinhão de barreiras dadas pelas resistências diante de mudanças
emergentes. Diante disso, cabe ao psicólogo encontrar meios, dentro dos aspectos éticos e técnicos da 
profissão, para que seja possível tornar legítima a sua atuação. Na atuação profissional dentro de uma
instituição organizacional foi possível perceber ao longo da nossa experiência uma conquista do Departamento
de Recursos Humanos, cujo coordenador é um psicólogo, em relação ao espaço ensejado para aplicar as ações
planejadas. No início das atividades o reconhecimento do psicólogo enquanto gestor de Recursos Humanos
estava concentrado no processo de recrutamento e seleção de pessoas. A partir dos bons resultados nestes 
procedimentos, a coordenação de recursos humanos teve maior credibilidade e mais espaço para desenvolver
outras atividades pertinentes a sua atuação, visando a combinação entre os objetivos organizacionais e os
objetivos dos colaboradores. Viabilizou-se, portanto, a execução de dois projetos elaborados. Os projetos
colocados em prática foram: Programa de Desenvolvimento Comunicacional e Seleção e Remanejamento
Interno. No primeiro caso, o treinamento está sendo aplicado a todos os colaboradores da organização e visa 
minimizar um dos maiores problemas dentro do mundo do trabalho, a dificuldade de comunicação genuína. Já
ao que se refere o segundo, trata-se de uma tarefa contínua mediante as necessidades organizacionais, bem
como dos colaboradores, permitindo ao psicólogo atuar na readequação de competências e promoção de cargo.
São eles, a partir da nossa experiência, modelos de como o psicólogo, de acordo com sua atuação, pode mudar
o seu lugar dentro da instituição.  
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O SOFRIMENTO PSÍQUICO DAS MÃES EM PROCESSO DE LUTO PELO FILHO IDEALIZADO NUMA 

UTI NEONATAL 
  OLIVEIRA, THAIS CRISTINE FIGUEIREDO DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MOURA, SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho decorre de estágio supervisionado em Processos Clínicos, com ênfase em Psicologia
Hospitalar e abordagem psicanalítica, desenvolvido no Hospital Regional de Presidente Prudente a partir de 
fevereiro de 2011. A princípio foi realizada uma observação do hospital, visando conhecer o funcionamento de
cada enfermaria e a seguir foram feitas observações na UTI Neonatal, enfermaria escolhida pelo estagiário, com 
a finalidade integração à equipe local, e de conhecer como é composto o quadro de funcionário, o espaço físico
e quais as demandas de atendimento presentes. A partir de então trabalho desenvolveu-se com a realização de 
36 entrevistas de triagem com as mulheres que acompanhavam seus filhos ali internados; dentre essas somente
as mães que necessitavam de um atendimento psicológico o receberam, com a finalidade de minimizar o
sofrimento psíquico gerado pela internação do filho recém-nascido ou outros aspectos relacionados à sua vida 
como algumas duvidas a respeito de como cuidar do bebê quando sair do hospital, sentimentos de culpa pelo
diagnostico de mal formação ou outra patologia. Atualmente destacamos como objetivo desse trabalho identificar
os sentimentos das mães com relação ao filho idealizado durante a gestação, confrontando-os com os 
sentimentos emergidos a partir da chegada do filho real. Assim, consideramos importante atentar para algumas
questões: como é lidar com a vinda de um filho real que durante muito tempo foi imaginado e sonhado de um 
modo diferente? Qual será a conduta da mãe frente a esse conflito interno? Como essa mãe irá lidar com a
perda do filho idealizado e quais serão os mecanismos de defesa que estas se utilizam nesse processo de 
elaboração? Entendemos que esse conflito entre o filho imaginário e o real tem que acontecer. O bebê somente
será dono de seu desejo e ingressará em uma ordem social quando um terceiro operar a separação simbólica
entre mãe e filho e este não mais ocupar o lugar desse ser perfeito que a mãe sonhou para torná-la completa – o 
falo (SALLES 1992). Deste modo, além de nunca corresponder aos ideais de perfeição da mãe, pois esses são
inalcançáveis, este estranho, este filho real, ainda atualiza conflitos infantis da mulher, situação essa que 
procuramos observar nos atendimentos realizados até o momento. Conclui-se assim que esse trabalho 
desenvolvido na enfermaria UTI Neonatal tem contribuído tanto para minha formação acadêmica quanto para
meus conhecimentos a cerca da psicologia hospitalar em um ambiente onde o sofrimento psíquico se faz muito
presente. .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colloquium Humanarum, vol. 8, n. Especial, jul–dez, 2011 



Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão, Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2011 498

ENAEXT 2011  
 
COMUNICAÇÃO 
ORAL  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
CIÊNCIAS HUMANAS

PSICOLOGIA

 
 

 
O SOFRIMENTO PSÍQUICO E AS LESÕES ESPORTIVAS 

  JORGE, MARAISA PERETTI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
MARCILIO, ANNA PAULA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

COSTACURTA, MAÍRA FERREIRA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ALVES, VÂNIA CRISTINA VITOLO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BICEGLIA, ILZA LÍGIA (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência de estagiárias do Curso de Psicologia da UNOESTE
que atualmente participam de um Projeto de Extensão Universitária sobre Psicologia Aplicada ao Esporte, 
observando situações de treinos e competições da modalidade esportiva do Futsal feminino. Este projeto está
inserido no curso de Psicologia da UNOESTE, e tem, como objetivo principal abordar os fenômenos psicológicos
e sociais que tenham relações com o desenvolvimento da performance de atletas de rendimento e praticantes
de atividades físicas. Esta experiência tem sido desenvolvida através do método da observação direta realizada
no campo de estágio, e nos permite entrar em contato com a dinâmica de funcionamento desta modalidade 
coletiva e constatar a incidência de lesões em diversas atletas. O que nos têm chamado a atenção é o número
de atletas que descuidam de suas lesões, omitindo-as do treinador, além de que essas atletas demonstram-se 
relutantes em utilizarem os equipamentos de proteção necessários à prática desta modalidade. Esses fatos nos
levam a um levantamento de hipóteses da correlação existente entre a problematização da dinâmica de
funcionamento deste grupo, o sofrimento psíquico, e o histórico de lesões. Constata-se que os fatores 
psicológicos também desempenham um papel importante na vulnerabilidade dos atletas às lesões, uma vez que
as maiores fontes de estresse psicológico incluem o medo do fracasso, o ambiente negativo de trabalho, filosofia 
do treinador, cobranças por resultados vitoriosos e perda do auto-ontrole. Esta experiência mostra-nos a 
importância em compreender e reconhecer as influências dos aspectos psicológicos nas lesões esportivas, uma
vez que as lesões esportivas podem representar um rol de possibilidades de significados físicos e subjetivos..  
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PERCEPÇÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DO ESPORTE NA IMAGEM CORPORAL DE ATLETAS DE UMA 

EQUIPE DE BASQUETE ADAPTADO. 
  RAMALHO, ZULMIRA ZAFANI (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BICEGLIA, ILZA LÍGIA (Professor - UNOESTE)

O presente trabalho tem como objetivo suscitar uma discussão sobre o significado do esporte adaptado na vida 
de portadores de necessidades especiais, e como essa atividade influencia na percepção da imagem corporal,
comparando a postura do atleta, dentro e fora do jogo, considerando seu desempenho esportivo. A experiência
refere-se ao Projeto de Extensão de Psicologia do Esporte da UNOESTE, iniciado no ano de 2010, onde foram
realizadas semanalmente, no período de abril a junho de 2011, observações de campo dos treinamentos e jogos
amistosos realizados por uma equipe esportiva na cidade de Presidente Prudente, bem como, acompanhamento
de um grupo de apoio realizado pelos estagiários do último ano do curso de Psicologia da UNOESTE. Além
disso, foram realizados supervisões e estudos em grupo, para discussão de assuntos que correlacionem esporte 
adaptado e Psicologia. Considerando-se a pesquisa bibliográfica, as discussões de grupo com a supervisão, e a
experiência observada em campo, entendemos que mesmo diante de algumas dificuldades, como o preconceito
social e algumas restrições de vida dos sujeitos especiais, que podem gerar insatisfação, desmotivação, e
prejuízo na auto-estima do indivíduo, o esporte em sua estreita correlação com o conceito de saúde e qualidade
de vida conforme Samulski (2009), pode resultar em fortalecimento da auto-imagem do indivíduo, estimulando a 
independência, uma experiência enriquecedora com o próprio corpo, a interação social, e a identidade de
esportista e não de “deficiente”. que segundo, o conceito de qualidade de vida está intrinsecamente ligado aos 
conceitos de satisfação e auto-realização pessoal.  
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POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DE UM DISCENTE DO CURSO DE PSICOLOGIA EM UMA EMPRESA 

JUNIOR. 

  VASIULIS, NATALIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
ANDRADE, REGINA GIOCONDA DE (Professor - UNOESTE)

RESUMO Possibilidades de atuação de um discente do curso de Psicologia em uma Empresa Junior. (Natalia
Vasiulis; Regina Gioconda de Andrade) A partir da experiência de uma aluna que há aproximadamente dois
anos realiza estágio em uma consultoria atuante na área de Psicologia Organizacional; verificou-se a 
possibilidade de o estabelecimento de uma Empresa Junior no curso de Psicologia. Salvo as devidas diferenças 
de estrutura, permite-se traçar um paralelo entre o trabalho do consultor em psicologia e de um aluno estagiário
em uma Empresa Junior. Após a regulamentação da profissão do Psicólogo por meio da Lei 4.119 de 27 de
Agosto de 1962, até os dias atuais, as áreas de atuação do Psicólogo se expandiram para além da área clínica.
Entre as principais áreas de atuação do profissional da Psicologia estão: a área escolar, a área jurídica, a área
organizacional, a área do esporte e a área institucional. No panorama atual, o psicólogo pode agir como
empreendedor e tornar-se um prestador de serviços nas áreas nas quais é capacitado. Este tipo de profissional,
também conhecido como consultor, tende a se especializar em uma determinada área e levá-la até os clientes 
como por exemplo as empresas, no caso do Psicólogo Organizacional. A empresa Junior é uma associação civil
sem fins lucrativos e todo o seu corpo de “colaboradores” é composto por discentes da instituição e do curso, na
qual ela se insere. Através de supervisão de docentes, e utilizando os preceitos da Universidade, visa aprimorar
o conhecimento técnico dos alunos que realizam trabalhos sem vínculos empregatícios, ou seja, na forma de
consultoria. Por que uma Empresa Junior em um curso de Psicologia? Como a própria denominação diz, uma
Empresa Junior possibilitaria uma prática profissional do psicólogo em suas áreas de atuação, não
necessariamente dentro de uma empresa, mas sim como um prestador de serviço especializado, podendo
atender a população da cidade de Presidente Prudente com serviços como: Palestras educativas, Recrutamento
e Seleção de candidatos para empresas de diversos seguimentos, avaliação psicológica, orientação vocacional,
entre outros. Conclui-se que, após verificada a viabilidade dos aspectos físicos e legais para o estabelecimento
de uma Empresa Junior no curso de Psicologia, tal implementação significaria uma possibilidade de estágio
onde poderia desenvolver melhor as habilidades aprendidas de forma teórica no decorrer do curso, e também 
um espaço para desenvolvimento de projetos e pesquisas ligadas a Psicologia, além do próprio
empreendedorismo, sendo assim, de grande importância para os discentes que teriam um espaço para
desenvolvimento de projetos, para os docentes que podem utilizar a empresa para também criar novos trabalhos
juntamente com os alunos, e para a faculdade que poderá identificar talentos enquanto estes ainda encontram-
se no período de graduação. .  
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PRÁTICA DO PSICÓLOGO EM UNIDADES PSIQUIÁTRICAS EM HOSPITAL GERAL: NOVOS 

OLHARES NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM TRANSTORNOS MENTAIS. 
  CARDOSO, DAMARIS NOVAES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MOURA, SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE (Professor - UNOESTE)

Este trabalho relata uma experiência de acompanhamento psicológico à pacientes internados em Unidades
Psiquiátricas de um Hospital Geral, realizada no contexto de um Estágio Supervisionado em Processos Clínicos, 
com ênfase em Psicologia Hospitalar. Partindo do estudo acerca de Unidade Psiquiátrica em Hospital Geral, que
é uma prática nova e ainda em aprimoramento, buscamos o melhor atendimento multidisciplinar para o paciente 
que está em crise. É partindo da abordagem psicológica com base psicanalítica que este trabalho sustenta-se, 
pois nesta entende-se que o sujeito, desencadeando o adoecer psíquico, necessita de um suporte para ficar
frente a frente com seus limites e frustrações que fazem emergir a impotência do sujeito, podendo nesse
momento interromper sua vida, o que é perceptível em pacientes com transtornos mentais. O trabalho foi
realizado no primeiro semestre de 2011, através de observação institucional, participação de reuniões 
interdisciplinares e de entrevistas realizadas com 20 pacientes, os quais foram submetidos também a
acompanhamentos psicológicos. O projeto visa investigar o papel do psicólogo diante da equipe interdisciplinar,
de acordo com a necessidade e objetivo dentro da enfermaria psiquiátrica. Busca ainda verificar quais as
demandas que emergem com maior intensidade na unidade, averiguando a possibilidade do psicólogo em
proporcionar um suporte para as demandas que se apresentam aos pacientes durante a internação. O projeto 
abre novos olhares acerca da prática do psicólogo em Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais, já que esta é
uma atuação que está em desenvolvimento, por se tratar de uma nova forma de assistência à pacientes com
transtornos mentais.  
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PROJETO DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

  ZANFOLIM, MÔNICA FERNANDES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O universo escolar é marcado pela diversidade. Cada aluno é singular e original. Partindo destes princípios de
inclusão escolar e rompendo com a tradição de patologizar, medicalizar e produzir diagnósticos classificatórios o
estágio em Psicologia Escolar desenvolve um trabalho de atendimento às crianças com dificuldades de
aprendizagem. Este trabalho é desenvolvido em uma escola do interior paulista e promove uma compreensão
mais ampla dos obstáculos que as crianças enfrentam na construção dos conhecimentos. Para isto, os 
professores recebem uma assessoria para lidar com os desafios do cotidiano escolar. A parceria família e escola
é fortalecida e os pais constroem com a equipe escolar estratégias de enfrentamento das situações - problema. 
A escuta qualificada dos alunos e de seus conflitos no processo ensino - aprendizagem funciona como facilitador 
do processo educacional. Ampliar a reflexão sobre os problemas de aprendizagem incentiva a equipe
pedagogica a participar de projetos coletivos que potencializem talentos, habilidades e competências através de 
metodologias de ensino que propiciem a produção de saberes respeitando os limites e as possibilidades dos
alunos.  
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PSICOLOGIA E ESPORTE ADAPTADO 

  MEDEIROS JUNIOR, ELSON ROBERTO (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
SILVA, MAYARA APARECIDA CORREIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

BICEGLIA, ILZA LÍGIA (Professor - UNOESTE)

Partindo da experiência obtida no Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde Trabalho e Educação, com
ênfase em Psicologia do Esporte, pela via do Esporte Adaptado está sendo possível o desenvolvimento de
atividades específicas junto a uma equipe de Basquete Sobre Rodas. O esporte adaptado trata-se de uma 
adaptação necessária de um esporte, geralmente compreendendo modificações referentes às suas regras que o
tornem acessível aos praticantes, possibilitando com isso que todos possam ter a oportunidade de praticá-lo, 
mantendo assim o caráter de jogo, podendo expandir para a esfera competitiva se este for o desejo do
praticante. O contato com esta modalidade esportiva, por meio de observações de treinamentos e competições,
entrevistas individuais com os atletas e equipe técnica, desenvolvimento de atividades grupais, instigou a
necessidade da elaboração de um projeto visando questões relacionadas à qualidade de vida dos atletas. Esta
necessidade justifica-se considerando o que se observa na literatura a respeito de uma pessoa que tem sua vida 
completamente modificada devido a algum tipo de deficiência física, seja ela congênita ou por algum tipo de
acidente, confrontando com a prática no campo de estágio, o trabalho está sendo direcionado aos aspectos
relacionados às limitações e obstáculos decorrentes da deficiência e as formas de enfrentamento que eles
desenvolveram, abrindo espaço para o desenvolvimento interpessoal e troca de experiências sob os diversos
papeis que cada um desempenha em sua vida. Considerando que a atividade física e esportiva, de caráter 
competitivo ou não, estruturam uma importante ferramenta de trabalho no processo de reabilitação de pessoas
com algum tipo de deficiência ou necessidade especial, este trabalho visa propiciar a eles a proximidade dos 
benefícios que essa prática oferece em função de sua qualidade de vida. Com essa preocupação em mente, os
objetivos desse trabalho consistem em desenvolver um programa de preparação psicológica com os atletas do
Basquete Adaptado, visando aprimoramento de competências relativas à saúde mental e qualidade de vida.  
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PSICOLOGIA E OBSTETRÍCIA PATOLÓGICA: OS EFEITOS PSÍQUICOS DE UMA GESTAÇÃO DE 

RISCO PARA A MULHER 
  SILVA, MAYARA APARECIDA CORREIA (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

MOURA, SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE (Professor - UNOESTE)

Partindo da experiência obtida no Estágio Supervisionado em Processos Clínicos, com ênfase no trabalho do 
psicólogo no contexto hospitalar, desenvolvemos uma prática na enfermaria de Ginecologia e Obstetrícia, onde
as atividades específicas referem-se a gestantes internadas por complicações obstétricas. O trabalho nestas
enfermarias desenvolveu-se primeiramente através da caracterização do local de estágio, tendo sido realizado o
mapeamento do Hospital Regional de Presidente Prudente e posteriormente uma caracterização detalhada da
enfermaria escolhida para prática pelo estagiário. Foram também realizadas triagens e acompanhamentos com
pacientes internadas por problemas tanto ginecológicos quanto obstétricos, com a finalidade de identificar o
perfil da usuária desta enfermaria. Através desta análise foi possível observar um perfil correspondente a 
mulheres entre 21 e 30 anos com religião não identificada, casadas e residindo em Presidente Prudente, que
desenvolvem atividade profissional no lar e possuem no máximo um filho. Estas pacientes têm como demanda
médica acompanhamentos e intervenções obstétricas e como diagnóstico aborto ou pré-eclâmpsia. Focando o 
aspecto da gravidez pode-se dizer que foi em geral planejada e que a maioria não se prevenia para evitá-la, e 
realizaram o pré-natal. O desenvolvimento destas atividades instigou questões referentes às pacientes que 
possuem uma patologia obstétrica: quais as expectativas da paciente diagnosticada com uma gestação de
risco? Quais são os pensamentos, medos e angústias em relação ao filho que chegará? O que fazer com os
sentimentos oscilantes entre querer e não querer o filho quando existe probabilidade de ocorrerem complicações
que comprometam não somente o nascimento da criança, mas também a saúde da mulher e o desenvolvimento
do papel de mãe? A patologia obstétrica é um assunto instigante, pois de acordo com Tedesco (1998, p.10) 
“quando uma mulher (ou um casal) engravida, mobiliza-se uma série de processos de natureza biológica, 
psicológica e sociocultural, correlatos e concomitantes, nem sempre harmônicos entre si, como seria desejável. 
Uma identidade feminina malformada, com muitas áreas de conflito não elaborados com relação à figura
materna (sua referência de identificação), pode vir a se expressar em determinada paciente de várias maneiras”.
A autora afirma ainda que em nossa cultura, a gravidez quando aceita, libera grande euforia, realizando e
reafirmando a concretização de um papel biológico essencial, tanto para a perpetuação da espécie quanto para
a afirmação da própria feminilidade. Acredita-se, porém que nenhuma gravidez é totalmente aceita ou rejeitada 
pela mãe, sempre há sentimentos de ambivalência em relação ao bebê que chegará. Assim, este projeto teve
também como objetivo, além de identificar os sentimentos e expectativas da mulher em relação à maternidade
em uma gestação de alto risco, amenizar as angústias presentes durante o período de internação.  
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PSICOLOGIA ESCOLAR 

  OLIVEIRA, BIANCA NOGUEIRA DE (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)
REIS, REGINA CÉLIA LARGUESA DOS (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente estágio se realiza na SEDUC, Secretaria Municipal de Educação de Presidente Prudente. A 
secretaria Municipal atende as modalidades de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de jovens e 
Adultos. O setor de Psicologia escolar é formado por três profissionais que compõem o SACE - Setor de Ações 
Complementares à Educação. As atividades do estágio desenvolvem-se em conjunto com as psicólogas, através 
de atendimento das solicitações feitas por parte das unidades escolares. No primeiro momento é feito uma 
escuta com objetivo de levantar dados, sentimentos e opiniões a respeito das queixas encontradas nas 
instituições escolares. Desenvolve-se a partir daí um planejamento de possíveis intervenções, objetivando 
trabalhar as variáveis que permeiam o processo de ensino-aprendizagem, procurando formas para desfocar a 
atenção sobre o aluno como única fonte de dificuldade, proporcionando uma visão mais global e mais 
compreensiva das problemáticas que se encontram na unidade escolar. O estágio se realiza em conjunto com 
outros profissionais, como assistentes sociais, coordenadores pedagógicos e médicos, com o objetivo de 
enriquecer a visão sistêmica do psicólogo através da interdisciplinaridade desses outros profissionais, tornando-
se um dos principais instrumentos utilizados. .  
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PSICOLOGIA, CAPOEIRA E SEUS SIGNIFICADOS 

  BICEGLIA, ILZA LÍGIA (Professor - UNOESTE)
CARDOSO, DAMARIS NOVAES (Aluno de curso de graduação - UNOESTE)

O presente trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação, com 
ênfase em Psicologia do Esporte que consiste em analisar os efeitos psicológicos das atividades esportivas,
identificando diagnóstico e se utilizando de intervenções cientificamente fundamentadas. É abordado em análise
o esporte da capoeira como lazer, pratica que tem sua existência pautada em uma história social, perpassando
por modificações, tem raízes africanas e é caracterizada pela sua ludicidade, ritualidade, musicalidade e
expressão corporal, definida pela capoeira de Angola e Regional, e Contemporâneas, que possuem 
características distintas. A capoeira, portanto, caminha para o fenômeno de sua esportivização e atua hoje
também como esporte que visa promover qualidade de vida, buscando o bem estar físico, mental e social
através de sua filosofia e praticidade. O projeto visa a observação e análise em dois locais que proporcionam a
prática da capoeira. Surgiu a partir do interesse acerca da dinâmica que se apresenta e diferencia a capoeira
como fitness e como cultura corporal de movimento. Percebeu-se uma necessidade em entender o que permeia 
no funcionamento de cada submodalidade, as características próprias que cada uma apresenta e se influenciam
em seus participantes. O projeto busca identificar e promover uma discussão acerca destas diferenças da 
capoeira, que promovem a qualidade de vida de seus membros, se esta diferença influencia no olhar do
praticante, e se há possibilidade de trabalhar aspectos que permeiam a prática a partir de uma abordagem
psicológica. O projeto vem trazer uma compreensão desta prática através da abordagem psicológica, através do
método da pesquisa ação, abrindo novos olhares acerca desta temática que pouco é trabalhada no campo da
psicologia. Entende-se que a capoeira é uma atividade que abrange diversos estados emocionais e emoções, 
fazendo com que o envolvimento com ela seja um momento de atuação do estado psíquico do sujeito, podendo
ser possível identificar a pratica como qualidade de vida.  
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TDAH E INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA: RELATO DE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS. 

  SCHICOTTI, ROSANA VERA DE OLIVEIRA (Aluno de programa de Pós-Graduação - UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO - UNESP)

ABRÃO, JORGE LUIS FERREIRA (Professor - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA
FILHO - UNESP)

Título da atividade: TDAH e INFÂNCIA CONTEMPORÂNEA: RELATO DE ALGUMAS EXPERIÊNCIAS Autores:
Rosana Vera de Oliveira SCHICOTTI e Jorge Luís Ferreira ABRÃO. Objetivo da atividade: Atualmente a
instituição escolar tem se deparado com muitos desafios. Os chamados profissionais parapedagógicos
(psicólogos, psicopedagogos, médicos) são convocados a oferecer seus serviços e dar uma resposta/solução às 
queixas escolares. Estas têm recebido diferentes denominações: indisciplina, bulling, dificuldades de
aprendizagem, transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH). Este tem sido considerado uma entidade
clínica, com bastante espaço na mídia, nos cursos para educadores e nas publicações mais informais. Deste
modo, este trabalho visa relatar as experiências que foram apreendidas em duas intervenções profissionais:
como psicóloga em uma ONG e como orientadora educacional de uma escola particular no interior de São 
Paulo. Descrição da atividade: Os relatos compreenderam o período de agosto de 2005 a julho de 2009 e
focalizaram o atendimento de crianças que possuíam o diagnóstico de TDAH. Durante o acompanhamento
dessas crianças, procurou-se investigar o modo como foram construídos os diagnósticos. A psicanálise foi
escolhida como norte teórico por se tratar de um método de investigação utilizado por excelência na
interrogação dos sentidos e significados de uma questão. Compreende-se que o tema, TDAH e infância 
contemporânea, não pode ser desvinculado de questões que abarcam a psique e o mundo, o dentro e o
fora.Com efeito, questões de ordem políticas e sociais foram consideradas neste estudo, pois considera-se que 
a criança está inserida em um discurso parental e social. Ou seja,ela está atrelada a um discurso que a nomeia e
ainda, habita um mundo que tem sido compreendido como uma sociedade que vive sob o império da
velocidade.Conclusões:Constatou-se que, nas vivências apontadas, os diagnósticos de TDAH foram realizados
de forma imediatista, sem considerar aspectos importantes, tais como: o contexto institucional, as condições de
trabalho do professor e as situações que foram geradoras da queixa escolar.As instâncias, família e escola,
acabaram delegando suas responsabilidades para outras instituições, perdendo assim sua capacidade de agir,
de dar conta de suas próprias necessidades. O discurso biológico/científico ganhou o status de oferecer
respostas e soluções para problemas de cunho pedagógico ou educativo, o que enfraqueceu atitudes que 
denotam uma maior reflexão a respeito das relações que são estabelecidas no interior da família e do contexto
escolar.Deste modo, pensamos que a atuação do psicólogo que trabalha com a orientação psicanalítica deve 
estar mais focada em identificar as experiências singulares de crianças, pais e professores e compreender os
sentidos comunicados por suas queixas e dificuldades.Os sentidos singulares que forem apreendidos não
devem ser desconectados de uma análise mais criteriosa do contexto escolar e social. .  
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