
Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1774 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

RESUMOS COM RESULTADOS ....................................................................................................... 1775 

RESUMOS DE PROJETOS ............................................................................................................... 1787 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA ............................................................................................................. 1809 

ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) ................................................................................................ 1893 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1775 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS COM RESULTADOS 
 

"ATÉ QUE ALGO OS SEPARE": UM ESTUDO SOBRE O ESTABELECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO 
CASAMENTO NA CONTEMPORANEIDADE. ............................................................................................. 1776 

A RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ÁLCOOL E A FASE DA GRADUAÇÃO EM ALUNOS DOS CURSOS DE 
AGRONOMIA, DIREITO E MEDICINA VETERINÁRIA. ............................................................................... 1777 

ANÁLISE DO BEM-ESTAR NO TRABALHO NA PERSPECTIVA DE UM GRUPO DE PROFISSIONAIS DO SETOR 
BANCÁRIO ............................................................................................................................................... 1778 

ANÁLISE INSTITUCIONAL REALIZADO NA ALA DA ONCOLOGIA ............................................................. 1779 

CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: UMA ANÁLISE SOBRE OS FATORES DE 
RISCO....................................................................................................................................................... 1780 

ENVELHECIMENTO FEMININO EM MULHERES IDOSAS PARTICIPANTES DA UNATI DA FCL-ASSIS ........ 1781 

EXPRESSÕES DE RESILIÊNCIA OCULTA EM CONTEXTOS DEMARCADOS PELA PRECARIEDADE: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DE LETRAS DE RAP .................................................................................................... 1782 

MAGNITUDE DO CUSTO ATENCIONAL GERADO POR UM CELULAR COMO DISTRATOR EM UM TESTE DE 
BUSCA VISUAL ......................................................................................................................................... 1783 

MATERNIDADE E TRABALHO: UM ESTUDO SOBRE O MOVIMENTO DE MULHERES QUE ABANDONAM 
SUAS CARREIRAS PARA SE DEDICAR AO CUIDADO DOS FILHOS ............................................................ 1784 

O EMPREENDEDORISMO ENUNCIADO POR ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO: O AVESSO DO DISCURSO
 ................................................................................................................................................................ 1785 

UM DESAFIO À HETERONORMA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A TRAJETÓRIA DE VIDA DE UMA 
TRANSEXUAL ........................................................................................................................................... 1786 

 

  



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1776 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Psicologia    

 
 

"ATÉ QUE ALGO OS SEPARE": UM ESTUDO SOBRE O ESTABELECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO 
CASAMENTO NA CONTEMPORANEIDADE.  

 
JULIANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA  

THASSIA SOUZA EMIDIO  
 

Na contemporaneidade, nos deparamos com relações amorosas efêmeras, frágeis e 
descompromissadas, que refletem como as modificações sociais e históricas acabaram por incidir no 
modo do sujeito ser e se vincular. O casamento do século XIX marcado pelo amor romântico, o 
patriarcalismo, a indissolubilidade e a monogamia, foi aos poucos dando lugar às novas formas de 
conjugalidade. No entanto, o casamento ainda se apresenta enquanto opção, o que nos leva a refletir 
sobre o seu funcionamento em um cenário atravessado pelo "até que algo os separe". Contudo, além 
desses fatores sociais, devemos considerar também os aspectos psíquicos que influenciam a escolha por 
um vínculo conjugal e sua continuidade ou não.  Esta pesquisa tem como objetivo analisar e refletir 
sobre os vínculos conjugais na contemporaneidade. Pretende também compreender os sentidos 
inferidos ao estabelecimento e à sustentação do casamento por aqueles que realizam esta 
escolha. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como instrumento a entrevista semi-dirigida. 
Levando em conta os dados do IBGE sobre as separações ocorrerem nos primeiros anos de união, serão 
entrevistadas 5 pessoas casadas no mínimo há 5 anos para apreendermos os sentidos atribuídos ao se 
manter casado. A análise de dados consistirá em articular o material colhido com a Psicanálise das 
Configurações Vinculares e os estudos acerca dos relacionamentos amorosos na atualidade.  A pesquisa 
está em andamento, e com a aprovação do Comitê de Ética, protocolo CAAE 58828916.8.0000.5401, 
foram realizadas 4 entrevistas até este momento. Apesar da diferença no tempo de união dos 
entrevistados, foram encontrados alguns elementos em comum. A opção por um vínculo conjugal foi 
pautada no sentimento pelo parceiro e significada como a próxima fase a ser vivida depois de um tempo 
de relacionamento. Observamos que aquilo que sustenta o casamento, como o sentimento, a confiança, 
os filhos, a parceria, a tolerância, é também o que em ausência poderia dissolvê-lo. Em termos 
psíquicos, notamos que três entrevistados deram continuidade ao vínculo após a queda dos ideais sobre 
o mesmo e o parceiro. Outra participante, porém, demonstrou pensar sua relação de maneira 
idealizada. No caminho percorrido até aqui, consideramos que alguns traços dos relacionamentos 
contemporâneos estão presentes nos sentidos inferidos ao casamento e à sua manutenção. O 
sentimento está ligado a esta escolha, assim como um tempo considerável de união.     FAPESP      
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A RELAÇÃO ENTRE CONSUMO DE ÁLCOOL E A FASE DA GRADUAÇÃO EM ALUNOS DOS CURSOS DE 
AGRONOMIA, DIREITO E MEDICINA VETERINÁRIA.  

 
FRANCIELI CRISTINA DE SOUZA FERRI  

ANA CAROLINE DE LIMA  
JANAINA LEMKUHLL PEREIRA  

MARIA ESTELA MARTINS SILVA  
 

O álcool é uma das substâncias psicoativas mais precocemente consumidas pelos jovens, podendo ser 
considerado hoje como um dos mais graves problemas de saúde pública no Brasil (BRASIL, 2003). A 
pesquisa realizada por (Musse, 2008) mostra que o álcool é a substância mais consumida pelos jovens, e 
que este consumo está frequentemente estimulado em anúncios, comerciais, cartazes e outros meios 
de comunicação de massas.Muitos jovens ao ingressar na universidade, buscam novas experiências, 
muitas vezes sem a supervisão de adultos. Estas experiências podem potencializar o uso de álcool e os 
riscos associados a esse consumo (PEUKER; FOGAÇA; BIZARRO, 2006). Segundo Fachini (2013) a 
experiência universitária corresponde a um momento de maior vulnerabilidade para o consumo de 
álcool, o que se confirma pela prevalência de consumo nesta etapa da vida, indicando uma possível 
relação entre a ingestão de bebidas e as variáveis do contexto acadêmico. O presente trabalho investiga 
a relação entre consumo de álcool e a fase da graduação em alunos dos cursos de agronomia, Direito e 
Medicina Veterinária, bem como a percepção da influência deste consumo no desempenho 
acadêmico. Foi realizada uma pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa, na qual foram aplicados 
questionários em sala de aula em 430 acadêmicos dos cursos em questão, com perguntas fechadas a 
respeito dos hábitos de estudo, consumo de substâncias lícitas e ilícitas e desempenho acadêmico. Os 
resultados mostraram que o consumo de álcool está presente em todos os anos e em todos os cursos , 
sendo que é muito maior a presença de consumo do que não consumo do álcool (81,16% da amostra 
refere consumir álcool). O curso de Agronomia apresentou o maior percentual de consumo, com 86,4%, 
o curso de Direito 77,8% e Medicina Veterinária, 76,2%. Dos entrevistados, 51,4% dos alunos do curso 
de Agronomia consideram seu desempenho acadêmico fraco ou regular. No curso de Direito, o 
percentual é de 29,3% e no curso de Medicina Veterinária, 50,8%. Quanto à percepção dos alunos a 
respeito da influência do consumo de álcool no desempenho acadêmico, os dados indicam que a maior 
parte dos alunos não acredita que seu desempenho acadêmico seja influenciado pelo consumo de 
álcool (74,8%). A partir da análise dos dados, percebeu-se grande variedade nos níveis de consumo, ou 
seja, encontramos variavelmente o consumo de álcool em todos os anos e em todos os curso avaliados, 
sendo que os estudantes não acreditam que seu desempenho acadêmico seja influenciado pelo 
consumo do alcool, apesar de grande parte deles (41,3%) considerar seu desempenho fraco ou 
regular. Para que se estabeleça se há relação de causa e efeito entre estas variáveis, novas pesquisas 
devem ser realizadas, pois é possível que os dados aqui obtidos indiquem apenas uma distorção na 
percepção dos alunos, ignorando os danos que o álcool pode causar ao desempenho acadêmico.         
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ANÁLISE DO BEM-ESTAR NO TRABALHO NA PERSPECTIVA DE UM GRUPO DE PROFISSIONAIS DO SETOR 
BANCÁRIO  

 
CAMELIA SANTINA MURGO  

VINÍCIUS DOS SANTOS OLIVEIRA  
 

O advento das tecnologias avançadas, oriundas da reestruturação produtiva, causou nos últimos dez 
anos, grande impacto nas conjunturas organizacionais das empresas. Em uma análise sobre os efeitos da 
restruturação do modelo de trabalho no setor bancário verifica-se um aumento da desqualificação dos 
agentes do setor por conta da mudança nos modelos de gestão e da inserção das tecnologias e da 
computação.  Abordar a saúde do trabalhador no setor bancário, analisando os limites e possibilidades 
do contexto organizacional lhes proporcionar bem-estar. Para a recolha dos dados foram realizadas 
entrevistas semiabertas, com nove trabalhadores de uma agência bancária localizada em um município 
do interior de São Paulo.  Os dados foram submetidos posteriormente a análise de conteúdo da qual 
resultaram duas categorias referentes ao bem-estar no desenvolvimento das atividades profissionais e 
ao mal-estar nas situações de trabalho. A primeira categoria revelou que a estabilidade, o atendimento 
e a interação com os clientes são os elementos mais apontados como geradores de satisfação entre os 
bancários. A perspectiva de planejamento de carreira foi mencionada como um fator de otimismo 
determinante para esse bem-estar. No que se refere ao mal-estar o estresse ocupacional, a falta de 
reconhecimento e as interferências na família destacam-se entre os achados  Por meio deste estudo foi 
possível compreender dois aspectos centrais referentes ao trabalhador bancário. O primeiro diz respeito 
ao bem-estar no trabalho, sobre o qual evidenciou-se que a satisfação em trabalhar é encontrada no 
atendimento ao público, nos benefícios oferecidos pelo banco e na perspectiva de crescimento ou no 
entendimento do emprego como um meio de sobrevivência financeira para investimento na carreira 
desejada. Em relação ao segundo aspecto, a saber, o mal-estar na atuação profissional foi percebido o 
cansaço e a condição de ser medido por números como os fatores geradores de estresse. As cobranças 
por metas muito altas igualmente foram enfatizadas como motivo de falta de interesse pelo trabalho no 
banco.  É possível afirmar que a principal intenção da pesquisa em trazer uma visão geral sobre os 
impactos do trabalho no bem-estar na visão dos bancários foi contemplada. Espera-se, pois, que os 
resultados se constituam em uma contribuição sobre as origens do mal-estar e sua característica entre 
os trabalhadores do setor analisado. A limitação em relação ao tamanho da amostra deve ser destacada 
servindo como apontamento que novas formas de investigação por meio de outros questionamentos 
sobre o tema devem ser planejadas.          
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ANÁLISE INSTITUCIONAL REALIZADO NA ALA DA ONCOLOGIA  
 

ANDREZA CAROLINE  
DAYANE LETICIA GUEDES  

MARCELA APARECIDA MOURA MACIEL  
ANGÉLICA SANTOS DANTAS DE OLIVEIRA  

LUCAS BONDEZAN ALVARES  
 

A oncologia, área na qual elaboramos nosso estágio iniciou suas atividades em novembro de 2013, 
dentro da classificação de unidade de assistência de alta complexidade em oncologia (UNACON). A 
unidade atende cerca de 60 novos pacientes por mês, e realiza em torno de 250 sessões de 
quimioterapias por mês, vindo dos 45 municípios da área de abrangência do hospital, com prevalência 
para os casos de mama. A Psiconcologia é uma área de interface entre a oncologia e a psiconcologia, 
baseando-se em seus conhecimentos em Psicologia da Saúde para auxiliar na assistência ao paciente e 
conceder assistência de forma integral a esses pacientes e seus familiares, visando compreender as 
necessidades do paciente. Levando em consideração a finalidade das instituições, que tem como 
objetivo dar apoio e cuidar de pacientes com este tipo de diagnóstico, buscou-se a compreensão 
institucional das relações subjetivas de todos envolvidos, para tal foi levantado e analisado através de 
entrevistas e observações, problemáticas envolvendo: o trabalho interdisciplinar e a comunicação entre 
a equipe. Após esse levantamento, foi elaborada uma proposta de intervenção através das atividades da 
educação permanente, a fim de envolver os profissionais da ala de oncologia compartilhando suas 
experiências, dificuldades, bem como a importância de cada profissional no setor.  Foram entrevistados 
no total, quatro profissionais, sendo uma psicóloga, uma nutricionista, duas enfermeiras, uma auxiliar 
de enfermagem e uma farmacêutica. Após esse levantamento, foi elaborada uma proposta de 
intervenção através das atividades da educação permanente, a fim de envolver os profissionais da ala de 
oncologia compartilhando suas experiências, dificuldades, bem como a importância de cada profissional 
no setor.  Com base nos dados levantados, sobre a instituição e suas problemáticas, foi desenvolvido 
uma proposta de intervenção no formato de roda de conversa, que poderão ser conduzidas por 
estagiários de psicologia, tendo duração de aproximadamente 1 hora e meia, com frequência de a cada 
15 dias, sendo realizadas inicialmente por seis meses no setor de oncologia e dependendo dos 
resultados obtidos se estenda a todos os outros setores do hospital Com este trabalho espera-se que os 
profissionais tenham ampliado a visão sobre os outros profissionais, bem como a importância de cada 
um no setor, para promover um trabalho com mais diálogo entre os profissionais visando melhor 
atender os pacientes com diagnóstico de câncer, e também deixando o ambiente de trabalho mais 
saudável e interdisciplinar. Almejamos que a implantação da educação permanente permita que a 
equipe interdisciplinar crie novas maneiras de pensar e agir, novas possibilidades para a execução do 
seu trabalho nesse setor, através das trocas de experiências uns com os outros, juntamente com o 
desenvolvimento deações educativas, para ajuda-los a terem uma melhor relação com sua equipe e com 
os seus pacientes.          
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CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: UMA ANÁLISE SOBRE OS FATORES DE 
RISCO  

 
JAQUELINE KNUPP MEDEIROS  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
 

A violação de direito de crianças é um fenômeno recorrente na sociedade e, quando constatada, devem 
ser tomadas medidas de proteção dessa população. Casos cujos vínculos familiares e comunitários são 
totalmente rompidos, as crianças são encaminhadas para instituições de acolhimento, a qual se espera 
que seja um ambiente que proporcione desenvolvimento e garantia de direitos. Todavia, alguns estudos 
apontam que dentro da instituição de acolhimento podem haver alguns fatores de riscos, como 
castigos, estigmatização, ambiente autoritário, entre outros fatores que contribuem para a perpetuação 
da violência na vida de crianças acolhidas. Objetivou-se analisar, a partir da perspectiva de crianças que 
residem em instituições de acolhimento, os indicadores de risco que podem estar presentes na 
instituição. Além disso, averiguou-se as possíveis formas de violação de direitos que, porventura, ainda 
perpetuavam na realidade dos participantes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
UNOESTE, bem como recebeu autorização do Juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca do 
município em que a pesquisa foi realizada. Logo após, os profissionais da instituição foram contatados. 
Os responsáveis pelas crianças assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, bem como as 
crianças assinaram um termo de assentimento. No primeiro momento, foram realizadas sessões lúdicas 
com os participantes, com o objetivo de estabelecer vínculo entre as partes. Após isso, a pesquisa foi 
dividida em três etapas: a condução de entrevistas semiestruturadas; a produção de desenhos pelas 
próprias crianças, de coisas que as deixavam tristes dentro da instituição; e a realização de uma 
entrevista reflexiva, para aprofundamento dos conteúdos que emergiram das etapas anteriores. Todas 
as etapas foram feitas individualmente, dentro da instituição, e foram gravadas e transcritas na íntegra. 
Os dados foram analisados através da análise de conteúdo de Bardin. Ao analisar os dados, emergiram 
algumas temáticas, entre elas, a percepção de castigos sofridos pelas crianças por parte das educadoras. 
Os participantes relataram sofrer castigos quando faziam bagunça, que esses castigos, quando 
aplicados, duravam mais de meia hora, ou até quando eles paravam de gritar. Além disso, as crianças 
eram castigadas mais de uma vez na semana.  Á partir desses achados pode-se inferir que as instituições 
de acolhimento remetem ao modelo das "Instituições Totais", tomando como modelo de educação 
práticas coercitivas, o que não coincide com os prerrogativas postuladas nos documentos oficiais, que 
visam a garantia dos direitos das crianças que residem em instituições de acolhimento. Percebe-se que 
apesar das instituições de acolhimento ter como princípio a proteção e a garantia de direitos das 
crianças, ainda há alguns fatores de risco, o que não garante a total promoção de direitos às crianças 
que ali residem. Isso interfere no modo como as crianças percebem a instituição e as cuidadoras.         
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ENVELHECIMENTO FEMININO EM MULHERES IDOSAS PARTICIPANTES DA UNATI DA FCL-ASSIS  
 

ROANA DE JESUS BRAGA  
 

Diversos estudos demográficos têm apontado um crescente processo de envelhecimento da população 
brasileira, no qual as mulheres têm maior expectativa de vida. Ao adentrar na terceira idade, a mulher 
encontra a possibilidade de novas vivências, contribuindo para ressignificação de sua feminilidade, 
especialmente através da participação em programas como o da UNATI (Universidade Aberta à Terceira 
Idade), desenvolvido pela UNESP. O objetivo do seguinte estudo é compreender o desenvolvimento e as 
vicissitudes do envelhecimento feminino das mulheres participantes do projeto Universidade Aberta à 
Terceira Idade (UNATI) da FCL de Assis. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com uma 
participante de cada oficina oferecida pela UNATI da FCL-Assis, resultando num total de 34 
entrevistadas. O questionário, previamente elaborado, contou com perguntas relacionadas ao perfil das 
participantes, aos sentidos atribuídos às suas experiências de envelhecimento e em que a experiência 
de participar da UNATI contribui para suas vivências. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa local, com o número de protocolo CAAE 51148115.3.0000.5401. A faixa etária da população 
entrevistada foi de 58 á 80 anos. A formação escolar variou entre ensino básico incompleto até nível de 
pós-doutorado. As entrevistadas apontam que a mulher tende a assimilar melhor o envelhecimento, 
tomando-o como ponto de partida para novas experiências e realização de antigos projetos de vida. A 
maioria relatou com a palavra 'luta' as dificuldades e sofrimentos para cumprirem seus papeis sociais 
em uma sociedade patriarcal, especialmente quando acumulam diversas funções, como administrar 
uma careira profissional, criar os filhos, cuidar do marido e do lar. Declararam a dinamicidade e 
disposição da mulher de continuar nesta 'luta' na velhice, enquanto os homens são definidos, 
constantemente, como acomodados em suas zonas de conforto. A universidade, além de desenvolver 
pesquisas sobre o envelhecimento, de contribuir para a formação profissional e auxiliar 
academicamente para garantir os direitos a esse grupo, tem a possibilidade de criar espaços como a 
UNATI para prestação de serviços para a comunidade. Podemos observar a satisfação e importância do 
projeto para as entrevistadas, que consideram o espaço para socialização intergeracional e para adquirir 
e trocar conhecimentos variados, como experiências de vida e aprendizagens em saúde e educação. A 
pesquisa colaborou para o desenvolvimento de uma visão mais apurada a respeito do envelhecimento 
feminino, de gerações de mulheres que se desenvolveram entre lutas de classe e gênero. Além disso, 
conseguimos realizar a intersecção da pesquisa com a extensão, ao realiza-la junto ao programa da 
UNATI e o ensino. Para concluir, os resultados da pesquisa apontam a importância da UNATI para as 
mulheres da terceira idade, que frequentam o programa para aprendizagem, socialização e trocas de 
experiências de vida.    PIBIC-modalidade ISB     
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EXPRESSÕES DE RESILIÊNCIA OCULTA EM CONTEXTOS DEMARCADOS PELA PRECARIEDADE: UMA 
ANÁLISE A PARTIR DE LETRAS DE RAP  

 
MARCELLO AUGUSTO GIANFELICE  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
 

O rap (rhythm and poetry) possibilitou que se construísse uma crítica social sobre fenômenos 
vivenciados em contextos periféricos, tais como racismo, violência, desigualdade socioeconômica e 
descaso estatal. O termo resiliência, por sua vez, caracteriza-se pela capacidade de um indivíduo de 
passar por eventos estressores e, ainda assim, acessar recursos de saúde mental que possibilitam o 
fortalecimento subjetivo. Já a resiliência oculta é descrita na literatura por situações em que o indivíduo 
encontra fortalecimento subjetivo através de comportamentos não convencionais, ocorrendo na 
ausência de indicadores protetivos convencionais. Não raramente, encontram-se expressões de 
valorização de comportamentos infracionais em letras do gênero rap. Analisar o conceito de resiliência 
oculta a partir de letras de músicas do gênero rap (rhythm and poetry), de forma a identificar 
expressões de fortalecimento subjetivo por intermédio de experiências consideradas não convencionais 
e verificar a ocorrência de fenômenos de resiliência oculta em contextos com altos indicadores de 
risco. O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa documental exploratória de natureza 
qualitativa. O grupo musical analisado foi o Facção Central, devido sua notória popularidade entre 
adolescentes residentes de bairros periféricos. O critério utilizado para a inclusão foi a música conter 
nitidamente expressões de resiliência oculta em contextos de vulnerabilidade social. A análise e 
interpretação dos dados foi feita através da análise de conteúdo. Destacamos, neste trabalho, a 
categoria: "Contexto de Precariedade e injustiça social". Esta categoria é composta por letras que 
expressam claramente a relação entre contexto de precariedade e atos infracionais. Sua importância 
para o entendimento da resiliência oculta refere-se à compreensão de que esse é fenômeno psicológico 
que ocorre na falta de indicadores protetivos formais, como aqueles apontados na literatura clássica do 
desenvolvimento humano (escola, família, comunidade, entre outros). A categoria "Contexto de 
precariedade e injustiça social" mostrou-se relevante para a compreensão dos elementos teóricos 
investigados. A produção artística analisada evidencia que em contextos com pouco ou nenhum 
indicador de proteção, atividades infracionais tornam-se, muitas vezes, a única oportunidade de 
adolescentes e jovens adultos experimentarem sentidos positivos em suas vidas, ainda que essas 
atividades sejam permeadas por riscos diários. O presente trabalho encontra-se em andamento, mas 
espera-se que os resultados finais possam contribuir para uma compreensão mais apurada da resiliência 
oculta manifestada por adolescentes infratores em contextos de risco.         
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MAGNITUDE DO CUSTO ATENCIONAL GERADO POR UM CELULAR COMO DISTRATOR EM UM TESTE DE 
BUSCA VISUAL  

 
CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI  

FELIPE VIEGAS RODRIGUES  
 

A atenção consiste num processo cognitivo de focalização, concentração e seleção de estímulos, os 
quais são predominantemente processados pelo sistema nervoso. Trata-se de função que pode ser 
provocada tanto de forma voluntária quanto involuntária. Estudos precedentes atestam que a atenção é 
processo com capacidade limitada e que o uso da atenção voluntária pode acarretar no decréscimo da 
qualidade das informações processadas, prejudicando, consequentemente, o desempenho nas 
atividades realizadas simultaneamente. Sendo assim, o presente estudo objetivou avaliar a magnitude 
da interferência provocada pelos toques de um celular durante uma Tarefa de Busca Visual (TBV). Para 
isso, foram convidados 40 voluntários, entre homens e mulheres, com idades entre 18 e 35 anos, os 
quais foram divididos entre Grupo Controle (n=20) e Grupo Interferência (n=20). A tarefa proposta era 
constituída por 6 blocos com uma matriz de 10x20 estímulos cada, nos quais os voluntários deveriam 
identificar todas as ocorrências de um estímulo pré-determinado entre outros cinco distratores. 
Enquanto o Grupo Controle realizava a tarefa sem nenhuma distração, o Grupo Interferência teve o 
toque do celular como estímulo distrator durante a execução da tarefa. A análise dos dados foi feita 
através de análises de variância (ANOVA).  Os resultados obtidos mostraram inexistência de diferenças 
significativas entre os grupos tanto para o tempo de execução da tarefa, quanto para os erros por 
omissão. Em relação ao fator Bloco identificaram-se diferenças significativas no desempenho tanto para 
o tempo de execução, quanto para os erros por omissão, indicando aprendizagem da tarefa. Além disso, 
constatou-se que as mulheres apresentaram desempenhos possivelmente melhores do que os homens 
no tempo de execução, sendo este um dado contrastante aos demais experimentos que utilizaram o 
TBV. Destarte, com base na tarefa utilizada, pode-se considerar que os toques do celular não 
apresentaram saliência suficiente para provocar a captação automática da atenção dos sujeitos e, 
consequentemente, acarretar prejuízos ao desempenho da tarefa em questão.         
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THASSIA SOUZA EMIDIO  

 
Ao longo da história, a maternidade foi concebida como um destino natural às mulheres, e mesmo com 
as transformações do papel da mulher na sociedade, se apresenta enraizada como um valor pessoal e 
social. No contexto atual, percebe-se um movimento crescente de mulheres que optam por abandonar 
suas carreiras para se dedicar ao cuidado com os filhos. Objetivou-se refletir sobre esse movimento na 
atualidade.  Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se utilizou da entrevista semidirigida como 
instrumento de coleta de dados, com 8 mulheres de classe-média, na faixa-etária dos 30 aos 50 anos e 
que tenham escolhido abandonar suas carreiras para se dedicar ao cuidado com os filhos. A análise dos 
dados se orientou em articular o material colhido com o material científico disponível. Assim, 
pretendeu-se traçar uma interlocução de estudos acerca dos temas abordados com o panorama 
histórico e as transformações do feminino e da maternidade na sociedade. Inicialmente, realizou-se o 
levantamento bibliográfico, a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo 
CAAE:45472615.0.0000.5401), e posteriormente as 8 entrevistas. Quanto ao levantamento bibliográfico 
sobre o tema, pode-se apontar como dado relevante que a maternidade, ao longo dos anos tem sido 
discutida sob diversos prismas, e que o movimento de mães que abandonam o mercado de trabalho 
tem sido frequente principalmente nas grandes cidades, e que este traz à tona também reflexões sobre 
o trabalho feminino, a valorização do papel social da mulher, o lugar da mulher no grupo familiar, e 
tantos outros que atravessam um tema polissêmico como este. A partir da análise dos dados pode-se 
apontar que as mulheres apresentam diversos sentidos para o abandono da carreira e que estes 
convergem em relação às dificuldades de conciliação entre a esta com as grandes exigências e os 
padrões estabelecidos sobre a experiência de maternagem, e apontam não haver espaço para um boa 
profissional e uma boa mãe na sociedade atual, sendo necessário escolher uma das duas em busca de se 
sentir plenamente capaz e realizada. Tais sentidos atribuídos a esse movimento reflete as discussões 
apresentadas sobre a idealização da maternidade, como também sobre as dificuldades enfrentadas 
pelas mulheres na inserção no mercado de trabalho e a consolidação de sua carreira. A pesquisa tem a 
intenção de contribuir para as discussões sobre a maternidade e o feminino e trabalho, e para o olhar e 
escuta direcionada às mulheres e à maternagem.         
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O EMPREENDEDORISMO ENUNCIADO POR ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO: O AVESSO DO DISCURSO  
 

ROSÂNGELA ROCIO JARROS RODRIGUES  
ANDRÉ LUÍS VIZZACCARO AMARAL  

 
Empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios, novos produtos em 
organizações, portanto está ligado à inovação, à criação e à gestão. Esse modelo pressupõe pessoas que 
atuam de forma proativa e que sejam criativas, inventivas e inovadoras rompendo os limites do 
preestabelecido, do prescrito. As organizações de trabalho instituem um espaço discursivo que enuncia 
sobre o empreendedorismo, tanto no âmbito de seus negócios e produtos como no tocante ao perfil de 
seus trabalhadores. O discurso é a inclusão de um texto em seu contexto e se inscreve em determinados 
espaços, assim, o discurso do empreendedorismo, enunciado em condições de produção pelas 
organizações de trabalho, mobilizam sentidos. Os sentidos são os efeitos pretendidos e produzidos por 
um comunicante junto a um destinatário. Quando a organização enuncia acerca do empreendedorismo 
quer produzir efeito de sentido, no entanto, ao produzir determinado sentido traz em si mesmo o outro, 
o que pretende silenciar, o seu avesso. O objetivo dessa pesquisa é desvelar o avesso do discurso sobre 
empreendedorismo que os enunciados silenciam nas práticas discursivas das organizações de 
trabalho. Esse resumo trata de um recorte da pesquisa "estética organizacional e saúde no trabalho: os 
discursos transversos da trama enunciativa" desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina e ligada 
à área de Psicologia Organizacional e do Trabalho. O método empregado é qualitativo, documental e 
orienta-se pelos pressupostos da Análise de Discurso de linha francesa. O corpus analisado é composto 
por dezesseis exemplares da uma revista nacional englobando o período de 2000-2015. A partir da 
análise dos enunciados que compõem essa revista, intitulada "melhores empresas para se trabalhar" no 
Brasil, identificamos o discurso dominante e seu avesso. Os resultados indicam que o discurso 
dominante é de engajamento-conciliador ao movimento do empreendedorismo. Porém, a fim de 
ilustrar como o avesso do discurso se institui transcrevemos os seguintes excertos enunciados em um 
exemplar de 2013: "não faltam ações para desenvolver a liderança a começar pelos treinamentos 
intensivos dos gestores - dentro e fora do país". Entretanto, mais adiante temos "o líder que não se 
adaptar ao esquema da companhia e receber muitas reclamações, ele é dispensado". A relação 
polêmica se estabelece quando no enunciado há o posicionamento de engajamento-conciliador à 
formação empreendedora do líder gestor, mas também se verifica a manutenção do controle, da rotina 
e da normatização das ações nas relações de trabalho. O avesso do discurso de gestor empreendedor 
está a submissão ao modelo de gestão instituído, logo, uma imposição do prescrito da organização de 
trabalho, a adaptação ao "esquema".  Conclui-se que embora predomine o efeito do discurso de adesão 
aos pressupostos do empreendedorismo, o seu avesso é realçado pelas condições de produção que 
mobiliza outro efeito de sentido não pretendido.         
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BRUNO SANTOS HANEDA  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
 

A sexualidade humana é um assunto muito discutido nos dias atuais. Todavia, debates sobre as 
múltiplas possibilidades de configuração dos corpos e desejos ainda são considerados como temas tabus 
para determinados contextos. Um exemplo poderia ser creditado à compreensão sociocultural negativa 
sobre os modos de vida de populações transexuais, travestis e transgêneros. Baseados nos estudos 
queers, a presente proposta objetiva compreender as relações estabelecidas entre uma transexual com 
sua família, escola, bem como identificar os mecanismos socioculturais que possibilitaram o 
reconhecimento positivo em uma expressão de subjetividade estigmatizada. A abordagem qualitativa de 
pesquisa foi eleita como eixo norteador do trabalho. Com isso foi realizado um processo de 
triangulação, envolvendo de início uma entrevista de história de vida, estruturada a partir de uma 
narrativa do percurso da vida da entrevistada, seguida pela técnica da entrevista reflexiva, com o 
objetivo de obter uma maior compreensão do sujeito no que diz respeito às situações previamente 
apresentadas na primeira etapa do processo. Como fechamento desta triangulação, utilizou-se o 
método de análise de imagens, cujo objetivo se faz através da obtenção de significados e sentidos 
atribuídos pelo sujeito à situações do seu cotidiano. Os resultados parciais da investigação apontam que 
há uma grande proporção de mecanismos de violência, geradores de preconceito, instituídos no meio 
social desta população. Pôde-se destacar ainda o medo e o isolamento perante as relações 
interpessoais, desde sistemas familiares à educacionais, vividas pela participante durante seu 
desenvolvimento. Apesar da violência gerada a partir dos construtos sociais de uma sociedade 
heteronormativa, pôde-se notar uma boa perspectiva em relação aos identificadores de proteção 
presentes na vida da participante. Os dados coletados até então, puderam se fazer notar também um 
grau elevado em relação ao sofrimento psíquico vivido pela mesma, levando a considerar uma possível 
ruptura em sua estrutura psíquica, ocasionando diversos conflitos, não somente sociais, como interno 
(mente x corpo). É imprescindível a conscientização e de extrema importância a busca por propostas e 
implantações de novas políticas públicas direcionadas tanto à proteção, quanto à eficácia no processo 
de "transexualização" destes indivíduos. Partindo do pressuposto de que este processo se mostra lento, 
e em muitos casos, inacessível.         
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ALEXANDRE PERINI CANHOLI  

MARIA CAROLINA MARTINS CARDOSO PANZNER  
PRISCILA CARDOSO DE OLIVEIRA  

ROBERTO MIELKE  
 

Este projeto efetivou-se a partir da demanda dos supervisores de fisioterapia. Estes observaram a 
necessidade de intervenção da psicologia junto aos pacientes atendidos pelos estagiários de fisioterapia. 
É comum que o adoecer físico traga implicações subjetivas que impedem um restabelecimento 
adequado a estes pacientes, assim como, muitas vezes observa-se que os pacientes apresentam 
dificuldades de aceitação do trabalho da própria fisioterapia como de sua doença. É possível observar 
que estas dificuldades apresentadas por estes pacientes remetem a questões emocionais anteriores ao 
próprio adoecer físico, que a doença funciona como fator desencadeante de questões de natureza 
subjetiva. Com fins de atendimento desta clientela específica, a psicologia vem estabelecer novas 
formas de acolhida das demandas sociais, abrindo possibilidades de pesquisas nesta área, criando assim 
novas formas de intervenção frente a essa demanda.  Disponibilizar atendimento psicológico aos 
pacientes da Clínica Escola de Fisioterapia Atendimentos clínicos semanais, com atendimento individual 
e orientação a familiares de pacientes            
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O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de iniciação científica em andamento, vinculada ao curso 
de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A partir dos pressupostos da psicologia 
histórico-cultural e de primeiras aproximações dos aportes teóricos da neurociência, apresenta a 
adolescência como uma etapa propícia para o desenvolvimento de habilidades motoras que podem ser 
engendradas na complexidade da atividade desportiva. A representação subjetiva, no cérebro, da 
realidade objetiva (o corpo adolescente), é formada a partir de um sistema funcional complexo, 
constituído de funções psíquicas afetivo-cognitivas, tais como: sensação, percepção, atenção, memória, 
linguagem, pensamento, imaginação, emoção e sentimento. Tais funções psíquicas não se desenvolvem 
naturalmente, mas sim, nas atividades que as requeiram. É nesse contexto que esta pesquisa propõe 
analisar a atividade física desportiva como uma possibilidade de desenvolvimento da autoconsciência e 
da representação mental do corpo na adolescência em suas máximas possibilidades. O objetivo geral 
desta pesquisa é analisar a atividade física desportiva na adolescência como uma das principais 
atividades responsáveis pelo desenvolvimento da representação mental do corpo no cérebro. Para 
tanto, conta com os seguintes objetivos específicos: Definir teoricamente o conceito de atividade na 
psicologia histórico-cultural e sua relação com desenvolvimento psíquico; identificar a relação entre 
atividade física desportiva e desenvolvimento da representação mental do corpo na adolescência; 
analisar a adolescência como uma etapa no desenvolvimento humano propícia à formação da 
autoconsciência e; analisar teoricamente o desenvolvimento da sensação intero, próprio e 
exteroceptiva e a formação da representação mental do corpo no cérebro adolescente. O trabalho é 
estruturado em uma pesquisa bibliográfica cuja característica principal é o fato de que sua fonte de 
dados é a bibliografia especializada, a partir de livros, artigos e bases de dados eletrônicas. Esta pesquisa 
tem como base o método materialista histórico-dialético e, por influência deste, ancora-se, também, no 
método instrumental de Vigotski, o qual preconizava: 1) a análise do processo e não do objeto; 2) a 
análise explicativa e não descritiva e; 3) a análise do comportamento fossilizado que busca compreender 
aqueles comportamentos que foram automatizados. Esses três momentos de análise dos fenômenos 
psicológicos devem ser considerados em conjunto, buscando a compreensão da gênese da formação da 
representação mental do corpo adolescente no processo de atividade desportiva. No momento 
presente, a pesquisa encontra-se na fase de coleta de dados, especificamente no que tange o 
desenvolvimento das sensações intero, próprio e exteroceptivas.             
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A Psicologia Ambiental busca compreender, de forma geral, a relação do homem com os elementos 
físicos que estão a sua volta, levando em consideração que eles são carregados de inúmeros 
componentes sociais, culturais e econômicos. Ou seja, toda a história de nossa humanidade atinge o 
ambiente que, por sua vez, também determina pensamentos, sentimentos e ações humanas. Assim, 
propomos, com esta pesquisa, contribuir para o desenvolvimento desta subárea da Psicologia através 
de uma revisão do seu conceito de ambiente, a partir do conceito de espaço de Milton Santos, que nos 
permite ampla compreensão de fenômenos atuais de nossa sociedade. Acreditamos que isso se 
coadune com os objetivos iniciais da Psicologia Ambiental que é de natureza interdisciplinar.  contribuir 
para o desenvolvimento desta subárea da Psicologia através de uma revisão do seu conceito de 
ambiente, a partir do conceito de espaço de Milton Santos, que nos permite ampla compreensão de 
fenômenos atuais de nossa sociedade.  Para isso, tomaremos o livro a Natureza do Espaço (SANTOS, 
2009) com referencial para análise dos dados que coletaremos através do levantamento da produção 
científica dos últimos dois anos, em forma de artigos e livros, que discutam o conceito de Ambiente para 
a Psicologia Ambiental. O levantamento será feito no catálogo de base de dados P@rthenon por agregar 
importantes bases de dados nacionais e internacionais, como OneFile, SciELO, MEDLINE/PubMed, entre 
outras. As palavras chaves previamente definidas, para fazer o levantamento, serão: Psicologia 
Ambiental e Ambiente. Acreditamos que estas duas palavras são o mais abrangente possível e 
identificam bem o nosso objetivo de busca: trabalhos que se ocupem com a definição, ou ampliação de 
definições do conceito de ambiente para a Psicologia Ambiental (critério de inclusão). Serão excluídos 
todos os textos que não se ocupem desta tarefa (critério de exclusão). De posse do material coletado, 
iniciaremos a leitura dos títulos, resumos (introdução, ou apresentação, no caso dos livros), para dar 
início ao levantamento dos assuntos procurados. Feito isso, realizaremos leituras exaustivas do material 
com a produção de fichamentos, faremos a categorização dos conceitos de ambiente encontrados e a 
aproximação conceitual com o conceito de espaço presente na obra de Milton Santos. Nessa 
aproximação, construiremos uma síntese das principais contribuições do conceito do espaço de Milton 
Santos, para o conceito de ambiente da Psicologia Ambiental.            
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ANÁLISE DOS CONCEITOS JUNGUIANOS ANIMA E ANIMUS NA PERSONAGEM DESEJO DA MINISSÉRIE EM 
HQ SANDMAN  

 
ROBERT FERNANDO SOUZA SANTOS  

SANDRO RODRIGUES GONTIJO  
 

Nosso interesse é estabelecer como se dá a apropriação de aspectos da teoria junguiana realizada pelo 
escritor Neil Gaiman em sua obra, a minissérie Sandman. Pretendemos buscar possíveis inversões de 
paradigma, releituras e atualizações dos conceitos junguianos de animus e anima aplicados à 
personagem Desejo, pertencente ao universo Sandman. A pesquisa se insere na interface psicologia e 
cultura e história da psicologia, e busca indicar os modos pelo qual saberes psicológicos transitam na 
cultura e são apropriados e ressignificados de formas não acadêmicas, podendo produzir outros objetos 
culturais. Entendemos ser necessário o diálogo entre psicologia e cultura, propiciando reconhecer a 
tradição cultural em que estamos inseridos e como esta determina nosso modo de conhecer, o produto 
de nossa ciência, bem como nossa visão de mundo (MASSIMI, 2009). Para tal, introduzimos neste 
projeto o contexto de produção de nossa fonte primária, a minissérie Sandman, bem como uma breve 
discrição do gênero de produção da mesma, ou seja, as Histórias em Quadrinhos. Antes de Sandman 
começar a ser publicada em 1988, nos Estados Unidos, Gaiman havia feito um esboço em que detalhava 
o seu projeto para com a personagem (GAIMAN, 2010). A epígrafe do esboço é uma frase de Carl Jung: 
"Esquecemos, em toda nossa inocência, que por trás de nosso mundo de razão encontra-se encoberto 
outro mundo. Não sei pelo que mais a humanidade terá de passar antes de aceitá-lo". Aqui há indício 
objetivo de que a leitura de Jung possa ter influenciado Gaiman no processo criativo de recriação de 
Sandman. Nossa proposta é evidenciar relações entre animus e anima, e o(a) Desejo, membro dos 
Perpétuos da minissérie Sandman. Isto é, demonstrar a influência de aspectos psicológicos em formas 
de manifestações culturais, representados de modo original na contemporaneidade, nesta obra em 
história em quadrinhos. Indicando-se assim uma apropriação cultural de saberes psicológicos em 
suportes de informação (HQ) não acadêmicos. Tendo em vista os estudos já publicados sobre a obra de 
Sandman iremos fazer um recorte específico, em que analisaremos o (a) perpétuo Desejo do contexto 
narrativo de Sandman, traçando um paralelo aos aspectos referentes aos arquétipos de Carl Jung. Serão 
registradas e analisadas as passagens em que atuam a personagem Desejo, ou passagens em que está é 
citada. Buscaremos traçar um perfil da personagem com base na descrição de suas falas e atuações ou 
descrições feitas por outras personagens do enredo a respeito de Desejo. Buscaremos estabelecer 
categorias de análise que não sejam preestabelecidas, mas que surjam a partir da leitura do texto. Serão 
feitos aprofundamentos de leituras sobra à obra Sandman, bem como de seu autor Neil Gaiman. 
Também serão realizadas leituras sobre a psicologia analítica, principalmente, no tocante aos arquétipos 
em geral, e a animus e anima especificamente. Finalmente, será feita contraposição entre os dados 
obtidos e a teoria junguiana.            
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ANÁLISE SOBRE AS CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA ACERCA DAS FORMAS DE 
MANIFESTAÇÃO DE VIOLÊNCIA  

 
HARYADNY KAMYLLA MACEDO MUNIZ  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
 

A violência se estrutura em um processo histórico e social, ou seja, a cultura irá influenciar na maneira 
como a violência é compreendida socialmente. Levando em conta esses aspectos culturais, é possível 
falar de uma naturalização do fenômeno violência, cujos fenômenos construídos socialmente são vistos 
como algo aceitável, o que acarreta num conformismo sobre o atual cenário de violência. As violências 
se dividem em diversos tipos e atingem grupos e pessoas que se encontram num processo de 
marginalização e estigmatização, fruto de uma construção histórica e social de opressão. Diante disso, é 
importante entender e analisar a concepção de estudantes universitários a respeito dos diversos tipos 
de violência, quais são os conceitos enraizados acerca da temática e as representações dos mesmos. O 
presente projeto de pesquisa tem como objetivo verificar as concepções que estudantes de psicologia 
têm sobre violência, com destaque para grupos historicamente oprimidos. O estudo será realizado a 
partir de uma pesquisa de campo, utilizando-se da abordagem quantitativa, em período transversal. A 
investigação será realizada em uma universidade particular de um município de médio porte, localizado 
no interior do estado de São Paulo. A amostragem será intencional, sendo que estão previstas a 
participação de aproximadamente 500 alunos. Será utilizado um instrumento, construído no modelo de 
escala likert, com respostas que variam de 1 a 5, sendo que quanto mais próximo do 5, mais aceitação 
das formas de violência são detectadas nos respondentes. Os acadêmicos serão convidados a participar 
da pesquisa voluntariamente, sendo que o questionário será aplicado em grupos, durante o horário de 
aula e com a permissão da direção do curso e dos docentes. Os dados passarão por um processo de 
tabulação e as análises se darão por intermédio do software SPSS, versão 21.0, versão em português. 
Serão conduzidas análises descritivas (frequência, média e desvio padrão), bem como análises de 
correlação, se possível (teste t, Pearson e qui-quadrado). Espera-se que os dados obtidos nesta 
investigação auxiliem no desvelamento de concepções inadequadas sobre violência, de modo que a 
pesquisa contribua para o apontamento de lacunas na formação de psicólogos.            
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AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NO TRATAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA.  
 

ROBERTA SILA BARBOSA  
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
Como problema norteador do trabalho, esta pesquisa buscará compreender quais têm sido as formas de 
atuação do psicólogo junto ao tratamento de dependência química e o que pode o psicólogo diante 
desta demanda, bem como quais outras práticas vem sendo exercidas que não estão sendo publicadas 
em revistas científicas. E, por fim, descrever quais são as contribuições das políticas públicas no 
tratamento da adição e como os próprios ex-usuários têm se organizado em prol de sua recuperação. 
Para discorrer e colocar em discussão tais questionamentos serão abordados alguns temas 
concernentes ao trabalho do psicólogo, as políticas públicas e a dependência química sob o viés dos 
adictos em seu trabalho de recuperação. Identificar as formas de atuação do psicólogo no tratamento 
da dependência química, bem como outras práticas exercidas informalmente. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa de natureza bibliográfica e documental, realizar-se-á uma busca por documentos 
disponibilizados em sites do governo a respeito das políticas públicas e incentivos ao tratamento da 
dependência química.; no site do Centro Brasileiro de Informações Sobre Drogas (CEBRID); em blogs de 
programas de tratamento e apoio ao dependente químico que disponibilizam relatos e metodologias de 
trabalhos próprios; na literatura dos grupos de apoio e ajuda mútua Narcóticos Anônimos (NA), 
Alcoólicos Anônimos (AA). A pesquisa bibliográfica também será desenvolvida mediante busca em livros 
e revistas de bibliotecas universitárias e nos bancos de dados BVS-psi, Scielo e Periodicos CAPES, 
utilizando os descritores: "dependência química", "tratamentos de drogas", "dependência química e 
psicologia", "dependência química e políticas públicas", "CAPSad" e "grupos de autoajuda e 
dependência química".            
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AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ESCOLA: CONTRIBUIÇÕES PARA A RELAÇÃO ALUNO - PROFESSOR - 
FAMÍLIA  

 
GABRIELA DE SOUSA SILVA  

GIOVANNA SEGIA FERREIRA SANTOS  
ISABELA DOMINGOS BATISTA  

LETÍCIA IAFELIX MINARI  
MARINA GALLOTTI SILVA CONTI  

MARINA GUEDES FERREIRA  
MARY YOKO OKAMOTO  

RAISSA PINTO RODRIGUES  
 

RESUMO Com a evolução científica e seu aperfeiçoamento em conhecimentos especializados, o 
autoritarismo paterno passou a ser combatido, e diversos saberes sobre a infância foram enunciados. 
Tais saberes, provenientes de especialistas indicam como tratar e agir com a criança, levando muitos 
pais a acreditarem que são incompetentes na educação de seus filhos. Essa insegurança faz com que os 
pais busquem profissionais com métodos objetivos e eficazes contra o "mau comportamento", os quais 
muitas vezes utilizam medicamentos para amenizar a agitação natural das crianças, ocasionando 
constantemente uma patologização exacerbada da infância. A psicanálise compreende que essas 
crianças apresentam uma falha na simbolização, responsável pela representação e necessária para o 
processo de aprendizagem. O projeto possui o objetivo de auxiliar no desenvolvimento do processo 
simbólico das crianças com queixa de comportamento escolar, e que, no geral, perdem o controle 
quando seus desejos não são atendidos. O projeto ocorre em uma escola municipal infantil da cidade de 
Assis, sendo composto por 8 alunos (divididos em duplas) do curso de Psicologia da Unesp e 15 crianças 
que apresentam queixas de comportamento, segundo a escola. Cada dupla possui um grupo, com no 
máximo cinco crianças com um encontro semanal com duração de uma hora e meia, em um espaço 
lúdico. Durante a realização dos grupos, são oferecidas atividades simbólicas para as crianças e durante 
o desenvolvimento das atividades lúdicas, trabalha-se o significado dos comportamentos através de 
uma postura de acolhimento da expressão da agitação e da agressividade, de modo a transformar o 
significado atribuído pelas crianças às situações vividas. Além disso, fomentamos reuniões mensais com 
os professores e responsáveis das crianças, com a finalidade de entender quais são os principais 
conflitos que permeiam suas relações, como a criança está se manifestando diante dos acontecimentos 
cotidianos, gerando assim uma reflexão acerca do relacionamento existente entre eles. Nesse sentido, o 
espaço oferecido a pais e professores tem o intuito de favorecer um espaço para a compreensão dos 
comportamentos das crianças e facilitar a relação estabelecida entre professores-pais e crianças. 
Palavras-chave: Crianças; Medicalização; Simbolização.       Pró-Reitoria da Graduação - PROGRAD     
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL PARA TRABALHO DO PROFESSOR NA 
EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM TDAH  

 
THAIS MEDEIROS DE LIMA  

VINÍCIUS DOS SANTOS OLIVEIRA  
 

O presente projeto de pesquisa visa compreender e discutir as contribuições teóricas da psicologia 
histórico-cultural para trabalho do professor na educação de crianças com TDAH. A pesquisa será 
desenvolvida a partir do método materialista histórico-dialético, o qual se enraíza a Psicologia Histórico-
Cultural, que, por sua vez dará aporte teórico e metodológico para a pesquisa. A modalidade de 
pesquisa adotada será a pesquisa bibliográfica. O TDAH - Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade tem sido cada vez mais discutido em uma perspectiva naturalizante do ser humano e a 
psicologia histórico-cultural vem apontar um novo olhar para o assunto. O trabalho buscará com o 
objetivo citado contribuir com a atuação de professores de alunos com TDAH. Objetivo Geral 
Compreender e discutir as contribuições teóricas da psicologia histórico-cultural para trabalho do 
professor na educação de crianças com TDAH. Objetivos Específicos . Identificar as contribuições da 
abordagem psicológica histórico-cultural à compreensão do TDAH; . Verificar, a partir de pesquisas já 
realizadas, as dificuldades encontradas pelos professores no trabalho com crianças com TDAH; . 
Apresentar aportes teóricos da psicologia histórico-cultural para a educação de alunos com 
TDAH  Pesquisa de cunho bibliográfico             
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CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL AO ESTUDO DO DESENVOLVIMENTO 
DE CRIANÇAS AUTISTAS A PARTIR DA BRINCADEIRA  

 
NATHALIA MARTINS PEREIRA  

VINÍCIUS DOS SANTOS OLIVEIRA  
 

A partir dos pressupostos da psicologia histórico-cultural, este projeto de iniciação científica pretende 
levantar quais atividades de brincadeira têm sido utilizadas por professores de crianças diagnosticadas 
com autismo e quais os possíveis resultados de tais atividades no que tange ao desenvolvimento 
psíquico dos alunos. Para tanto, o presente trabalho terá como base publicações de resultados de 
pesquisas que abordaram essa temática, notadamente àquelas que se debruçaram sobre o estudo do 
desenvolvimento infantil e que produziram aportes teóricos sobre as atividades docentes neste 
contexto. Analisar teoricamente, a partir dos pressupostos da psicologia histórico-cultural, o papel da 
brincadeira no desenvolvimento de crianças com autismo. Esta pesquisa enquadra-se na modalidade 
pesquisa bibliográfica com base nos pressupostos teóricos da teoria histórico-cultural, a qual se enraíza 
no materialismo histórico-dialético. Serão realizadas buscas em bases de dados visando a recuperação 
de trabalhos como artigos, dissertações e teses que tratam do assunto proposto. Será definido, a partir 
das primeiras buscas, um recorte temporal para análise dos trabalhos.            
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DESENVOLVIMENTO DE CONDUTAS AUTO PROTETIVAS EM CRIANÇAS EXPOSTAS A INDICADORES DE 
RISCO PSICOSSOCIAIS  

 
HARYADNY KAMYLLA MACEDO MUNIZ  

DANIELA MARIA DE SOUSA  
SARA MANEA FERREIRA  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
CAMILA VEIGA OLIVEIRA  

 
O projeto de extensão Desenvolvimento de Condutas Auto protetivas em Crianças Expostas a 
Indicadores de Risco Psicossociais tem o seu foco na prevenção e a preservação da integridade da 
criança. O projeto permite que as crianças participantes, através de atividades lúdicas, compreendam e 
aprendam as medidas necessárias para sua autoproteção para que consigam identificar e reagir diante 
de situações que violem seus direitos seja físico, psicológico ou sexual.  O objetivo do projeto é 
desenvolver mecanismos de autoproteção em crianças, auxiliando na preservação dos direitos das 
mesmas. Evitando e identificando situações de violação de direitos. O projeto desenvolvido há 17 meses 
atua em escolas e Cras de Presidente Prudente tendo como material de suporte um Manual da 
Universidade Federal de Lavras que foi adaptado em intervenções que abordam diversos temas O grupo 
de estagiárias, uma vez por semana, intervêm em escola de ensino fundamental e em um CRAS, 
utilizando material adaptado, com uma estrutura organizada em em 03 módulos: 1) Módulo 1: "Quem 
sou eu?" (Sessão 1: Conhecendo-nos; Sessão 2: Aprender a utilizar meus sentidos; Sessão 3: Eu posso 
dizer o que penso e o que sinto; Sessão 4: Fazer valer meus direitos; Sessão 5: Pedir ajuda); 2) Módulo 2: 
Este é o meu corpo (Sessão 1: Conhecer o meu espaço pessoal; Sessão 2: reconhecer situações de perigo 
e risco; Sessão 3: Conhecer meu corpo; Sessão 4: Pedir ajuda); 3) Módulo 3: (Sessão 1: O segredo; 
Sessão 2: Ninguém tem o direito de me tocar; Sessão 3: Fazer valer os meus direitos; Sessão 4: Pedir 
ajuda) referente a criança como sua auto-estima, segredos apropriados e inapropriados, rede de 
proteção. As graduandas foram capacitadas durante um semestre em supervisão do material a ser 
utilizado.        Unoeste, Secretária de Educação de Presidente Prudente(SEDUC) e Centro de referência 
especializado e assistência social(CREAS)     
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KAHLO E FALO: UMA ESCUTA PSICANALÍTICA SOBRE O FEMININO NAS OBRAS E DIÁRIOS DE FRIDA  
 

BÁRBARA LOPES NARDINO  
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderón, mais conhecida como Frida Khalo, é uma pintora mexicana. 
Suas obras são marcadas por elementos expressionistas e surrealistas, ricas em cores vibrantes em que 
expressa o seu verdadeiro ser. (Sosaet al., 2016) A presente pesquisa, cujo trocadilho no título - Kahlo e 
falo - aponta para uma escuta que se estende para além de conteúdos verbalizados, e apresentam-se 
nos ditos (e, porque não, nos inter-ditos) que não calam, insistem em mostrar-se: Kahlo fala, em suas 
obras e diários, e expressa suas construções na vida, na relação com seu marido, com sua mãe, com seu 
corpo adoecido, trazendo questões sobre o feminino, a maternidade e a conjugalidade. O presente 
projeto propõe uma pesquisa exploratória que tem como objetivo analisar o feminino nas obras e diário 
de Frida Kahlo de acordo com as teorias dos psicanalistas Sigmund Freud e Jacques Lacan. As obras 
serão selecionadas, primeiramente, pela retratação da figura feminina (meninas, mulheres e 
autorretratos), em seguida, obras que retratam a relação de Frida Kahlo com seu marido Diego Rivera, 
com a sua mãe e com a maternidade.  Para análise dos dados coletados serão utilizados, além dos 
apontamentos freudianos sobre o édipo e a sexualidade femininos,principalmente os livros: "O 
seminário. Livro 4: relação de objeto" e "O seminário. Livro 20: mais ainda" de Jacques Lacan, e também, 
o livro "O que Lacan dizia das mulheres", de Colette Soler afim de investigar e compreender o feminino 
sob o ponto de vista teórico destes autores e traçar correlações com os dados coletados nas obras, 
bibliografias e diários.             
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O PAPEL DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA  

 
HELENA RUBINI NOGUEIRA  

 
Leo Kanner, psiquiatra americano, foi o pioneiro no estudo do autismo por volta dos anos de 1940 ao 
diagnosticar crianças que apresentavam características como: dificuldade simbólica, e 
consequentemente linguística, inabilidade no contato interpessoal e comportamentos estereotipados. 
Atualmente, tais aspectos são classificados pelo CID-10 como Transtorno Invasivo do Desenvolvimento e 
pelo DSM-V como Transtorno do Espectro Autista. No entanto, pouco se sabe acerca de sua etiologia. 
Segundo a teoria psicanalítica, o brincar é de extrema importância já que possibilita à criança expressar 
e elaborar seus conteúdos inconscientes, além de ser um importante elemento de interação na infância. 
Em crianças portadoras do transtorno do espectro autista, no entanto, é possível observar uma 
considerável dificuldade simbólica, o que se reflete no comprometimento da atividade lúdica.  O projeto 
"O Brincar nos Transtornos Invasivos do Desenvolvimento: criando estratégias para o desenvolvimento 
cognitivo e emocional" tem por objetivo o desenvolvimento afetivo, simbólico e social de tais crianças 
por meio do brincar, visto que este pode vir a proporcionar melhorias na expressão da atividade lúdica 
e, consequentemente, na comunicação e interação com a sociedade. O projeto se realiza nas 
imediações do Centro de Atenção Educacional Especializado - Fênix: Educação para Autistas, onde 12 
estagiárias se dividem em duplas e, durante 50 minutos, atendem um grupo de três crianças em uma 
brinquedoteca desenvolvida para os devidos fins. Os encontros ocorrem todos os dias, e atualmente são 
atendidas 18 crianças participantes do projeto.        PROEX     
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O PSICÓLOGO ESCOLAR/EDUCACIONAL E AS TEORIAS PEDAGÓGICAS: A MEDIAÇÃO ENTRE PSICOLOGIA E 
EDUCAÇÃO ESCOLAR  

 
CAROLINA COPETTI FARIA  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de iniciação científica em andamento, vinculada ao curso 
de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). As especificidades da atuação do psicólogo 
escolar/educacional, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia (CFP), giram em torno da análise e 
da intervenção em todos os segmentos do sistema educacional que constituem o processo de ensino-
aprendizagem. Defende-se, portanto que, para compreender e analisar o processo de ensino e 
aprendizagem, o conteúdo curricular, o material didático, o método de ensino, o projeto pedagógico, as 
políticas educacionais e a relação desses elementos com o desenvolvimento psíquico, o profissional e o 
pesquisador em psicologia escolar/educacional devem conhecer - além dos pressupostos teóricos 
próprios da psicologia - as teorias pedagógicas que orientam direta ou indiretamente o processo de 
escolarização. Pode-se inferir que o psicólogo, ao manter uma relação consciente entre os aportes 
teóricos da psicologia escolar/educacional e as teorias pedagógicas, poderá romper com as práticas 
patologizantes e classificatórias que foram historicamente constituídas. O psicólogo poderá superar o 
modelo clínico de atuação nos contextos escolares que culpabilizam o aluno e sua família diante do 
fracasso escolar. Poderá, portanto, entender o fenômeno educacional em suas múltiplas 
determinações. O objetivo geral desta pesquisa é analisar qual a necessidade de o psicólogo 
escolar/educacional conhecer teorias pedagógicas. Para tanto, conta com os seguintes objetivos 
específicos: Verificar se as propostas do CFP, atinentes à atuação do psicólogo escolar/educacional, 
apontam à necessidade deste profissional conhecer teorias pedagógicas; Identificar e caracterizar as 
teorias pedagógicas e a relação entre a psicologia escolar/educacional e a educação escolar; e analisar o 
problema das bases epistemológicas na relação entre psicologia e teorias pedagógicas. Este trabalho 
tem como base uma pesquisa bibliográfica cuja característica principal embasa-se no fato de que sua 
fonte de dados é a bibliografia especializada. A forma pela qual serão analisados os dados ancora-se na 
seguinte estrutura: revisão bibliográfica; coleta de dados; análise e interpretação dos dados; e redação 
final.            
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O TRATAMENTO DO MEDO DE DIRIGIR ATRAVÉS DA TERAPIA ANALÍTICO COMPORTAMENTAL EM 
GRUPO.  

 
JOZIANE DE PAULA CORNETTI MAIA  

DURVAL RICCI JUNIOR  
KARINE AMARAL MAGALHÃES  

 
O medo de dirigir é um problema que vem se tornando cada vez mais comum nos dias atuais. O 
aumento de veiculos nas ruas, a falta de pratica dos participantes, e o receio do julgamento do outro, 
são pontos que reforçam o aparecimento do problema. Segundo Ballone (2002) a ansiedade é um sinal 
de alerta, que adverte a pessoa sobre os perigos iminentes, possibilitando que desenvolvam medidas de 
enfrentamento. A ansiedade prepara a pessoa para lidar com diversas situações e prepara o organismo 
a tomar as medidas necessárias que possam impedir ou diminuir possíveis danos ou prejuízos. Barros 
Neto (2000) também considera que é difícil diferenciar a ansiedade e o medo, pois ambos têm as 
mesmas reações fisiológicas, como sudorese excessiva, taquicardia, tremor generalizado, sensação de 
sufocamento e outros. Dentre inúmeros "medos, podemos apontar o medo de dirigir veículos. O medo 
de dirigir interfere na rotina diária da pessoa, especialmente por dificultar ou impossibilitar o seu direito 
de ir e vir, acarretando prejuízos em sua vida.  Procurar melhorar a qualidade de vida trabalhando 
especificamente no medo de dirigir dos participantes baseando-se em técnicas e métodos da Terapia 
Analítico Comportamental.  A metodologia utilizará do preenchimento de uma entrevista 
semiestruturada, aplicada por acadêmicos de psicologia, onde se coletará dados da vida cotidiana do 
paciente, sua experiência com direção, e há quanto tempo o mesmo estaria sem dirigir. Outro dado 
importante a ser verificado é há algum tipo de experiência traumática diante da direção, além do pré-
requisito, em que o paciente necesita ter habilitação e veículo próprio. Itens essenciais para o 
engajamento no programa, já que os mesmos teriam tarefas a cumprir que não poderiam ser 
acompanhadas de perto pelos autores do projeto. O projeto será desenvolvido por meio de encontros 
presenciais entre as pessoas que , livremente, buscam apoio no programana clínica escola. Serão 
desenvolvidas dinâmicas de grupo para detectar os tipos de fobias e dificuldades. Também serão 
desenvolvidas atividades individuais para conhecer, acompanhar e avaliar o desempenho de cada 
participante. Todo o projeto será executado entre 12 a 15 sessões que serão pré- estruturadas.Estima-
se que o número de participantes seja de no mínimo 8 e no máximo 15 pessoas que não dirigem por 
medo ou fobia.            
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O VÍNCULO MÃE-BEBÊ EM PREMATUROS INTERNADOS EM UMA UTI NEONATAL: DAS DIFICULDADES DA 
RELAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DO ALOJAMENTO CONJUNTO  

 
HELENA RUBINI NOGUEIRA  

 
As primeiras relações travadas entre a mãe e o bebê na vida pós-natal são de grande importância para o 
desenvolvimento psíquico da criança, bem como para a apropriação da função materna por parte da 
mãe. Este vínculo tende a transcorrer de forma natural. No entanto, existem diversas circunstâncias que 
podem prejudicar esta relação inicial. Entre tais fatores, destacamos a ocorrência de nascimentos 
prematuros que demandam imediata internação do bebê em uma UTI Neonatal. Este estudo objetiva 
compreender a construção do vínculo mãe-bebê em prematuros internados na UTI Neonatal de 
hospitais que adotem o alojamento conjunto, este visto enquanto fator favorecedor á construção do 
vínculo da díade por justamente facilitar a interação e participação dos pais nos cuidados de seu bebê. 
Neste contexto, além das condições biológicas do prematuro serem muito precárias, o psiquismo 
também o é; sendo assim, é de conhecimento comum as contribuições significativas à sobrevivência do 
bebê que o uso das tecnologias avançadas de terapia intensiva tem promovido embora estes benefícios 
também possam provocar efeitos negativos, devido à grande variedade de estímulos agressivos ao qual 
o recém-nascido é submetido. Desta forma, pretende identificar as tentativas da mãe para o 
estabelecimento e manutenção do vínculo com o bebê internado, além de detectar as reações deste no 
ocorrer de tal contato. Em adendo, busca-se compreender a participação da equipe multiprofissional 
como facilitadora ou dificultadora da relação mãe-bebê neste contexto específico. Serão participantes 
do estudo 3 díades internadas na UTI Neonatal do Hospital Regional de Assis, que participam do 
alojamento conjunto e que se disponham a colaborar com a pesquisa. Não serão incluídas mães com 
idade inferior a 18 anos. O pesquisador se valerá do método de observação de bebês desenvolvido por 
Esther Bick, adaptado para utilização na UTI Neonatal do Hospital Regional de Assis. Para tanto, irá 
realizar duas visitas por semana, durante um mês, sendo as visitas sempre de uma hora por dupla mãe-
bebê e toda semana no mesmo local a fim de manter a constância do setting. O projeto foi avaliado e 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), com número CAAE 62464216.6.0000.5401 e todos os 
dados recolhidos serão relatados e analisados através da perspectiva psicanalítica.       FAPESP - 
16/23650-9     
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OS CAMINHOS TEÓRICO-METODOLOGICOS DO SERVIÇO DE PLANTÃO PSICOLÓGICO NO BRASIL: UM 
ESTUDO BIBLIOGRÁFICO E UMA HISTORIOGRAFIA.  

 
DÉBORA ANANIAS GUIMARÃES  
SANDRO RODRIGUES GONTIJO  

 
O Plantão Psicológico é uma modalidade de intervenção psicológica reconhecida pelo Conselho Federal 
de Psicologia e utilizado em diversos espaços e instituições no Brasil. Inicialmente vinculado às 
abordagens humanistas em psicologia (principalmente Abordagem Centrada na Pessoa), o Plantão 
Psicológico passou a ser reconhecido e utilizado em diversos contextos e por abordagens distintas.  Este 
estudo apresentar-se-á como pesquisa bibliográfica e historiográfica acerca do tema "Plantão 
Psicológico no Brasil", visando evidenciar suas proposições e variações conceituais e operacionais, 
conforme publicações sobre o tema.  Para nortear a realização do estudo proposto, tomamos como 
referências iniciais o primeiro trabalho publicado sobre o tema no Brasil, um capítulo sobre Plantão 
Psicológico na obra intitulada "Aconselhamento Psicológico Centrado na pessoa" publicado em 1987, 
que além de introduzir as primeiras sistematizações do Plantão Psicológico,trata da abordagem 
humanista em psicologia, e formas de psicoterapia breve.. Também utilizaremos como referência, o 
trabalho intitulado "Plantão Psicológico: Novos Horizontes", com sua primeira publicação, em 1999, 
propriamente de Plantão Psicológico, o qual inclui as práticas já iniciadas em 1987. Serão analisados 
artigos científicos, de 1999 a 2017, que contenham métodos e propostas sobre Plantão Psicológico, 
buscados em bases de dados digitais (BVS Psicologia, Scielo, Lilacs, Periódicos CAPES) através do 
descritor "Plantão Psicológico", bem como livros e capítulos de livros específicos sobre o tema indicados 
nos artigos selecionados. O recorte da pesquisa e a consequente análise dos dados se dará a partir do(s) 
conceito(s) de "Plantão Psicológico", "forma de sistematização do serviço", "abordagem psicológica 
utilizada" e "pressupostos teóricos". Em consonância com os resultados bibliográficos obtidos, 
procuraremos historiografar o desenvolvimento da prática do plantão psicológico, em conjunto com 
possíveis marcos históricos do desenvolvimento da psicologia no Brasil.            
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PASSADO E FUTURO: REFLEXÕES SOBRE PERSPECTIVAS DE VIDA EM UM GRUPO DE IDOSOS  
 

FLAVIANA BATALIOTTI GOMES  
 

O envelhecimento é um processo natural que engloba as dimensões biológicas, psicológicas e sociais e o 
aumento dessa população tem sido evidente desde as últimas décadas, devido ao declínio das taxas de 
natalidade e o aumento da expectativa de vida decorrente aos avanços tecnológicos em questões da 
saúde, educação e economia, os quais são aspectos significativos para o aumento da longevidade (SILVA 
& FINOCCHIO, 2011; SARGES et al, 2014). No entanto, ainda há alta incidência de estereótipos dessa 
fase da vida que estão relacionados à deterioração do corpo, declínio, incapacidade e ausência de 
papéis sociais, dando-se a partir de um processo de perdas e dependência (SCHNEIDER & IRIGARAY, 
2008). Partindo do exposto acima, percebe-se a necessidade de compreensão e busca por maior 
qualidade de vida da população idosa e para tanto, é importante que se ampliem as discussões e 
pesquisas sobre o significado do envelhecimento e de perspectivas futuras da própria vida nessa idade, 
a partir do ponto de vista da subjetividade do indivíduo idoso, visto que essa população precisa ser 
entendida e compreendida para que os profissionais atuantes da área se estruturem melhor, de forma a 
culminar na superação de estereótipos negativos presentes na sociedade em geral. OBJETIVO GERAL: 
Identificar representações sobre significados do envelhecimento e de futuro para um grupo de idosos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: - Compreender a visão do idoso sobre o significado da sua história de vida; - 
Verificar sentido e significado de futuro dos idosos participantes da pesquisa; - Refletir sobre os sentidos 
e significados atribuídos pelos idosos à vida e ao futuro; - Criar aportes teóricos e metodológicos para a 
implantação de um projeto de extensão sobre sentido e significado da vida e de futuro de idosos. A 
pesquisa é de cunho qualitativo e caráter exploratório e será realizada com idosos de um Centro de 
Referência do Idoso (CRI) de Presidente Prudente. Após os trâmites legais, serão convidamos idosos que 
frequentam o CRI e com mais de 60 anos, sendo critério de exclusão os que não estão com a capacidade 
cognitiva preservada. Serão 5 encontros de uma hora e todos serão gravados com a devida autorização 
dos envolvidos. No primeiro encontro será proposto uma discussão acerca do que é envelhecer. Já no 
segundo, será abordado os efeitos e influências do passado no presente e na própria história. No 
terceiro, será feita uma apresentação de imagens alusivas ao envelhecimento, para que todos possam 
dizer o que pensam sobre os assuntos delas, de acordo com as próprias vivências. No quarto, será 
abordado sobre o futuro dos participantes a partir de uma dinâmica com sulfite e lápis de cor, e por fim, 
no último, será discutido a importância do CRI, assim como dos próprios encontros realizados pelos 
pesquisadores.            
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PROGRAMA FAZENDO MINHA HISTÓRIA: DIFICULDADES DE EXECUÇÃO DO PROJETO, CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES, PROFISSIONAIS E ACOLHIDOS.  

 
BRUNA MELLO DE PAULA  
TAYNÁ NAIANE DA SILVA  

ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  
 

INTRODUÇÃO: O presente trabalho tem como finalidade trazer a tona a relevância do projeto fazendo a 
minha história, que se desenvolve a partir da relação e parceria entre a Faculdade de Psicologia da 
Unoeste e o serviço de acolhimento, não só isto, mas também do vinculo entre colaborador e acolhido, 
bem como entre os profissionais e estudantes.  OBJETIVO: O projeto tem como visão, colaborar com o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes em serviços de acolhimento a fim de fortalecê-los para que 
se apropriem e transformem suas próprias histórias. Tem como principal objetivo garantir meios de 
expressão para que cada criança ou adolescente que está em um serviço de acolhimento conheça e 
também que se se aproprie de sua história passada e presente. E para que isso aconteça é necessário 
que o colaborador possa iniciar seu trabalho motivado pela necessidade de registrar e trabalhar as 
histórias de vida das crianças e adolescentes acolhidos, que muitas vezes se perdem no dia a dia das 
instituições. METODOLOGIA: O local que recebeu pela primeira vez o projeto Fazendo Minha História é 
na cidade de Pirapozinho é um serviço de acolhimento institucional privado que mantém convênio com 
o município, que pela visão das voluntárias contava com uma estrutura pouco apropriada para o 
desenvolvimento do mesmo, por não haver uma sala destinada para essa finalidade acarretando em 
muitas interrupções das outras crianças e muitas vezes dos próprios funcionários. Outro desafio 
encontrado foi realizar o trabalho com duas crianças de uma só vez, com histórias e idades 
completamente diferentes, exigindo assim uma flexibilidade maior do colaborador de ir de um extremo 
ao outro. CONCLUSÃO: Sendo um projeto pioneiro para a casa de acolhimento, foram necessárias 
algumas manobras para que o projeto caminhasse e para isso a colaboração mútua entre voluntários e 
profissionais é essencial e de grande valor para o crescimento e desenvolvimento do trabalho. A 
maneira em lidar com acontecimentos e precariedades do dia-dia, resulta em um amadurecimento do 
projeto e consequentemente das colaboradoras, além de fortalecer a parceria, compreensão e 
colaboração entre as partes participantes do projeto. Tem sido possível observar que, apesar das 
dificuldades de implantação e execução, houve desenvolvimento e crescimento dos envolvidos no 
decorrer do projeto, pela forma como o projeto e as alunas foram recebidos, falando sobre as melhorias 
nas condições do local e abertura dos profissionais bem como o desenvolvimento e o crescimento das 
crianças, adolescentes, voluntários e profissionais do serviço de acolhimento desde o início até o 
momento atual do projeto, utilizando para tais finalidades relatos de experiência assim como pretensão 
de continuidade.             
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PROJETO DE EXTENSÃO NO CONTEXTO HOSPITALAR: BRINQUEDOTECA, UMA PRÁTICA HUMANIZADORA  
 

LUCAS BONDEZAN ALVARES  
ETHYENNE GOULART OLIVEIRA  

DAYANE LETICIA GUEDES  
VALDERLI VIANA DA SILVA  

GIANI CRISTINA DA SILVA DAS MERCÊS  
MILLENA CAROLINE DE SOUZA PEREIRA  

MARIELLEN DIAS NASCIMENTO  
 

O projeto de extensão "Brinquedoteca" realizado no Hospital Regional de Presidente Prudente - SP 
oferecido aos discentes do curso de psicologia da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, propõe 
minimizar os impactos causados pela internação à criança e seus acompanhantes. As novas diretrizes 
curriculares para os cursos da saúde contemplam em suas propostas a necessidade da humanização 
desses futuros profissionais, com visão ampla da saúde pública. O presente projeto visa auxiliar o 
profissional na melhora de sua pratica favorecendo assim o bem estar do paciente. O presente projeto 
tem por objetivo: minimizar o stress advindo da internação tanto para as crianças como para seus 
acompanhantes; proporcionar um acompanhamento à criança que contemple suas necessidades 
biológicas, psíquicas e sociais; e levantar dados para trabalhos científicos.  Sendo a humanização, no que 
tange o atendimento hospitalar, uma preocupação recorrente neste ambiente, a Brinquedoteca é um 
programa de atuação federal, hoje, exigido em todos os contextos hospitalares. Dessa maneira, para o 
início da intervenção, os discentes/ brinquedistas passam pelo processo prévio de preparação a fim de 
conhecerem quais suas funções dentro da brinquedoteca. Após este processo, os mesmos são 
submetidos a um processo de seleção, sendo estes, escalonados em duplas, responsáveis por um dia 
fixo da semana, sendo estes, de segunda a sexta - feira, tendo a permanência de três horas semanais no 
local, onde realizam atividades utilizando o lúdico como ferramenta de intervenção na humanização do 
ambiente hospitalar, sendo também exigido dos mesmos a frequência nas supervisões 
semanalmente.        Durante o semestre corrido, o projeto realizou importantes intervenções no 
contexto da brinquedoteca hospitalar. Foram assistidas 388 crianças e adolescentes, não contando com 
acompanhantes que também fizeram parte do projeto. Sabendo que o brincar é a melhor maneira da 
criança entrar em contato com seu "infante", além de também considerar as questões e limites da 
hospitalização, foi possível perceber que tanto os acompanhantes quanto as crianças tiveram momentos 
de ressignificação de suas experiências, cotidianas ou não, que contribuíram para sua recuperação. Foi 
desenvolvido também a cartilha informativa sobre a importância do brincar (BRINCAR É 10), que 
direcionada aos acompanhantes possibilitou discussões a respeito da importância do lúdico para a 
formação psíquica da criança e a importância da participação dos mesmos nesse processo.     
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REDES SOCIAIS E SOCIABILIDADE HUMANA: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS  

 
THIAGO SIAN ANDRIOLO  

MATHEUS FERNANDES DE CASTRO  
 

Temos observado diariamente que a tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano, e com 
ela, o acesso às redes sociais: só no Brasil, quase metade da população as utiliza mensalmente. 
Destacamos como objeto deste estudo os ambientes virtuais, mais precisamente, as redes sociais e sua 
influência em nossa vida ordinária. Notamos que as pessoas, eventualmente se abstêm de conversas ou 
participação em aulas a fim de se socializar através das redes sociais. A partir de observações 
assistemáticas começamos a nos indagar se existe diferença entre a sociabilidade face a face e a 
sociabilidade realizada através das redes sociais. Nos propusemos, então, investigar sobre a relação 
entre a sociabilidade humana e as redes sociais. Pretendemos fazer um levantamento e uma revisão 
bibliográfica da produção científica, em formato de artigo científico, dos últimos dois anos sobre a 
relação entre a utilização de redes sociais e a sociabilidade humana. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 - levantar 
o número de produções a este respeito. 2 - levantar quantos trabalhos apontam redes sociais como algo 
prejudicial à sociabilidade humana, quantos apontam justamente o contrário e quantos relativizam 
essas consequências. 3 - construir uma síntese analítica dos dados encontrados Trata-se de um a 
pesquisa exploratório-descritiva, onde fizemos um levantamento e uma revisão bibliográfica da 
produção científica, em formato de artigo científico, dos últimos cinco anos, referente à relação de dois 
temas: redes sociais e sociabilidade humana. Levantamos os argumentos dos autores que se referem às 
redes sociais como algo prejudicial à sociabilidade humana, dos que alegam justamente o contrário e 
dos que relativizam essas consequências. Construímos uma síntese em formato de artigo sobre a 
produção encontrada, para tentar sistematizar como a ciência tem entendido este 
fenômeno.       FAPESP     
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SER ATLETA DE KARATÊ: ASPECTOS PSICOLÓGICOS  
 

HELENA RUBINI NOGUEIRA  
 

Estamos vivendo uma profunda crise de valores morais e éticos, com forte incidência em instituições 
escolares - as que justamente deveriam oferecer alternativas e auxiliar no processo de construção da 
cidadania. Diante disso e considerando que a prática esportiva leva ao desenvolvimento global de seus 
praticantes, começamos a nos perguntar o que é ser atleta, mais especificamente da prática do karatê. 
Mais ainda, quais são os aspectos positivos e negativos que incidem nesta busca por ser um 
atleta?  Dados tais aspectos, buscou-se analisar o que influencia uma pessoa a tornar-se atleta e os 
fatores que incidem nessa trajetória.  Sujeito. Estudo de caso de um atleta-professor, escolhido 
aleatoriamente, com idade de 48 anos, praticante da modalidade esportiva karatê. Instrumento. Será 
realizada uma entrevista com perguntas acerca da motivação pelo tornar-se atleta, assim como quais 
seriam os aspectos considerados positivos e negativos nesta trajetória, além da questão sobre os 
valores priorizados pelos atletas de karatê, segundo a opinião do próprio entrevistado. Procedimento. 
Realizarei entrevista online, por meio da ferramenta virtual facebook. Análise. As respostas obtidas 
serão analisadas tendo como perspectiva a psicologia das virtudes.             
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A ANÁLISE INSTITUCIONAL E AS CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA NO TRATAMENTO DA FISSURA LÁBIO 
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SARA MANEA FERREIRA  
LUCAS BONDEZAN ALVARES  

 
O presente trabalho foi desenvolvido na Associação ao Fissurado Lábio Palatal de Presidente Prudente 
(A.F.I.P.P), que é uma associação que oferece gratuitamente apoio psicológico, cirúrgico e social para 
crianças, adolescentes e idosos com fissura lábio palatal e deficiência auditiva. A Psicologia Institucional 
cujo conceito cunhado por Bleger (1984) se baseia na proposta da atuação do psicólogo dentro da 
Instituição em que o foco do profissional é ver a mesma como um todo, exercendo o papel de consultor, 
analisando como ocorrem as relações dentro da Instituição. O objetivo do trabalho é aumentar a 
compreensão do discente sobre as teorias relacionadas a Análise Institucional, provocando reflexão 
através da práxis, contribuindo para a formação do aluno e preparando-o para o campo 
profissional.    Através deste levantamento de necessidades e diagnóstico, além da análise institucional 
realizada pelas estagiárias, foi levantado problemáticas que poderiam das quais foram estudadas e 
analisadas e proposto intervenções que poderiam ser colaborativas para a Associação. A proposta final 
consistiu em um estágio para alunos do último ano de psicologia, com foco em trabalhos em grupos. Os 
temas abordados em reuniões seriam diversificados. A proposta foi apresentada a instituição, que a 
recebeu de maneira significativa, demonstrando interesse em oficializa-la      A metodologia do trabalho 
é de caráter qualitativo na modalidade de pesquisa de campo, tendo como referencial teórico-
metodológico a análise institucional. Através de visitas a instituição, as estagiárias buscaram averiguar 
qual o funcionamento da mesma e como acontecem as relações interpessoais, multidisciplinares e o 
vínculo Instituição x usuário. Foram realizadas cinco visitas á Instituição, distribuindo o tempo entre 
coleta de dados e reconhecimento do espaço fornecido pela A.F.I.P.P. Os instrumentos utilizados para a 
coleta de dados foram entrevistas semi estruturadas, com a elaboração prévia de um cronograma com 
perguntas. As implicações levantadas foram analisadas através da Análise de conteúdo proposta por 
Bardin, elegendo categorias com características e/ou problemáticas mais frequentes.     
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO DO ESPORTE NUMA ESCOLA DE FUTEBOL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 
SILVIO SANTOS TOMAZIN  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

Este trabalho refere-se a uma experiência de estágio obrigatório em Psicologia do Esporte, ligado ao 
curso de psicologia da Universidade do Oeste Paulista, Unoeste. Trata-se da atuação em uma escola de 
futebol para crianças entre quatro e seis anos de idade situada no município de Presidente Prudente-SP, 
caracterizada como uma das áreas de ação da psicologia do esporte denominada iniciação esportiva.  O 
objetivo deste estágio é produzir aportes teóricos da psicologia que possam auxiliar o técnico no ensino 
dos fundamentos do futebol para as crianças.    Os resultados atestam a boa aceitação do técnico e das 
crianças ante as propostas do estagiário. A partir desta experiência foi possível observar a compreensão 
das crianças sobre as diversas posições dos jogadores no campo, as regras básicas do futebol, bem como 
as primeiras execuções de domínio da bola.     A atuação do estagiário teve como base a produção de 
um plano de atividades lúdicas onde foi possível o ensino das regras básicas do futebol, bem como os 
primeiros fundamentos desta modalidade esportiva. A brincadeira e as atividades lúdicas foram 
utilizadas com base nos pressupostos da psicologia histórico-cultural que afirma a importância da 
brincadeira no desenvolvimento psíquico infantil, especificamente na apropriação inicial das formas 
complexas de atividades e comportamentos requeridos no contexto do futebol.    
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A ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO PSICODRAMATISTA NUMA CLINICA ESCOLA DE PSICOLOGIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 
SILVIO SANTOS TOMAZIN  

 
Este trabalho refere-se a uma experiência de estágio obrigatório em Psicologia clinica, ligado a um curso 
de psicologia. Trata-se da atuação em uma abordagem psicodramática com paciente de fibromialgia, 
atendido na clinica escola de psicologia, na qual os atendimentos são realizados pelos estagiários do 
ultimo ano e supervisionados por docentes vinculados ao curso. Os atendimentos são gratuitos. O 
objetivo deste estágio é produzir aportes teóricos de psicologia em referência a abordagem 
psicodramática de Moreno e o estagiário possam auxiliar o paciente a sanar a demanda da fibromialgia 
para ingresso de uma vida saudável.    Os resultados atestam a resistência por parte do paciente à 
proposta do estagiário de dramatizar o sofrimento. A partir desta experiência foi possível observar que o 
paciente através da fala deu a visão da sua forma de funcionamento e também os papeis em sua vida, e 
que através das técnicas psicodramáticas mesmo com muita resistência ajudou a paciente de 
fibromialgia e ter insight e ter compreensão de si mesma.     A atuação do estagiário teve como base a 
produção de um plano de intervenções através de técnicas psicodramáticas como duplo, o espelho e a 
inversão de papeis, como também imaginação ativa para ajudar o paciente nas relações com os outros 
na tarefa psicodramática de fazer o paciente obter espontaneidade. Através das técnicas 
psicodramáticas foi possível ajudar o paciente a fazer conexões com o seu sofrimento e assim deixar vir 
a tona as emoções que não foram vividas no momento dos traumas diversos ao longo da vida.    
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RAFAEL PEREIRA DA SILVA  
IGOR COSTA PALO MELLO  

 
O trabalho versa sobre a experiência de estágio supervisionado em Psicologia realizado junto a uma 
instituição de ensino infantil em uma cidade de pequeno porte próximo a Presidente Prudente - SP. A 
escola atende crianças na faixa etária de 01 a 06 anos de idade de proveniência das famílias de contexto 
de maior vulnerabilidade social.  Sistematizar a prática de brincadeiras e utilização de brinquedos em 
atividades educativas grupais compatíveis com a proposta escolar, considerando a situação de cada 
criança. Criar um espaço de reflexão acerca do que é uma brinquedoteca junto aos professores e a 
direção do estabelecimento.     Foi possível perceber dificuldades na mudança da finalidade das 
atividades no espaço da brinquedoteca, ao se propor a integração delas com o conteúdo escolar. Essas 
dificuldades foram expressas pelo estagiário e buscou-se criar um ambiente reflexivo acerca da 
necessidade de realizar essa integração, apesar das dificuldades no processo. Os resultados apontam ao 
início de uma compreensão maior acerca do uso potencial que se pode fazer das brincadeiras no 
contexto do ensino infantil.     UNOESTE Buscou-se integrar os conteúdos aprendidos em sala de aula 
com as brincadeiras feitas no espaço da brinquedoteca, ressignificando a função da brinquedoteca 
dentro da escola. Foram realizadas brincadeiras dentro da brinquedoteca voltadas, tanto para a 
continuação dos conteúdos aprendidos em sala de aula, quanto voltadas para a disciplina das crianças, 
como uma contenção de impulsos - função que ficaria delegada aos pais, caso a carga horária das 
crianças fosse menor na escola.     
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A BRINQUEDOTECA NO CONTEXTO INSTITUCIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DO ESTÁGIO 
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MAYARA ARISA KAWAGUCHI  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

O presente trabalho é fruto da prática de Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), realizado em uma 
instituição filantrópica de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo na cidade de Presidente 
Prudente. O objetivo do estágio foi de conhecer a complexidade e analisar os fenômenos institucionais, 
bem como elaborar uma proposta de intervenção institucional.     A partir da experiência, ficou claro a 
importância de uma observação diferenciada no brincar da criança. No ato, deparamo-nos com 
situações que aos olhos de leigos podem ser banais, mas a partir da leitura e interpretação do brincar, 
aliado ao conhecimento da história de vida da criança, observamos aspectos singulares e muitas vezes 
informativos sobre sua atual situação. É preciso ressaltar a grande importância na criação de vínculos 
com os pequenos, a cada semana observa-se uma aproximação maior entre a criança e o brinquedista. 
A partir de todas as colocações acima, tenho dito que a experiência do estágio fora extremamente 
enriquecedora para minha formação, tanto acadêmica quanto pessoal. Estar perto de situações de alta 
vulnerabilidade, em minha concepção, nos torna mais perceptíveis à singularidade do indivíduo e aos 
fenômenos sociais que impactam a nossa vida.      Tratando-se de uma instituição do terceiro setor, ou 
seja, sem fins lucrativos, foi observado uma dificuldade em relação aos recursos financeiros, apesar da 
ótima estrutura física e de bens materiais da instituição, a mesma sofria com a falta de recursos para 
pagamento dos profissionais, tornando-se a dificuldade principal para desenvolvimento de atividades 
socioeducacionais. A partir do estudo e análise institucional, fora implantado a Brinquedoteca, apesar 
dela já existir fisicamente dentro da instituição há algum tempo, nunca utilizou-se com o objetivo real 
do espaço. Sabe-se através de estudos que, a Brinquedoteca não é apenas um espaço onde as crianças 
brincam livremente, porque o brincar constitui-se como fundamental para o desenvolvimento da 
inteligência e equilíbrio emocional da criança, colaborando com a formação pessoal e social. É por meio 
das brincadeiras que as crianças satisfazem seus desejos, interesses e necessidades, propiciando desta 
forma a inserção da realidade.    
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A BUSCA PARA A RESSIGNIFICAÇÃO DO SUJEITO  
 

VALDERLI VIANA DA SILVA  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

 
Este relato de experiência mostra o estágio realizado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação. Foi 
desenvolvido um projeto de intervenção com crianças em uma escola de ensino fundamental em uma 
cidade do interior paulista. No cotidiano do trabalho dos professores do ensino fundamental, 
encontramos uma série de problemas a respeito da agressividade, violência e atitudes anti-sociais. 
Desse modo, as crianças ficam rotuladas como crianças -problema. Winnicott fornece uma teoria que 
contribui para a compreensão dessas questões relacionadas ao comportamento infantil que preocupa 
os professores. Este autor acredita que a criança-problema teve um suprimento ambiental, e depois que 
foi privada afetivamente, reage a essa privação como se o mundo tivesse que reparar esse dano 
causado. Na teoria do Winnicott, dentre as funções do ambiente escolar estaria o de sobreviver à 
destruição provocada pela criança. Considerando esta problemática, criou-se o projeto de intervenção 
com alunos do ensino fundamental tendo como referencial a teoria de Winnicott. É desenvolver 
habilidades e competências pessoais e sociais para o enfrentamento de situações-problema e de 
agressividade no contexto escolar. É desenvolvimento de habilidades verbais para enfrentar situações 
conflitivas, substituindo comportamentos violentos e inadequados por uma capacidade de mediação e 
de diálogo.    O projeto de intervenção busca contribuir para a ressignificação dos sujeitos, e de suas 
histórias, ampliando sua contribuição para uma interação grupal criativa. Os trabalhos desenvolvidos 
evidenciam o enriquecimento e o amadurecimento das crianças no enfrentamento das situações do 
cotidiano escolar. Os resultados do projeto de intervenção evidenciam a importância de um ambiente 
continente e acolhedor no contexto escolar. Este trabalho possibilitou o desenvolvimento emocional das 
crianças e a possibilidade de expressão de seus sentimentos agressivos de uma maneira mais 
adequada.     São realizados dois grupos semanais com crianças do terceiro e do quinto ano do ensino 
fundamental. O primeiro grupo tem 24 crianças do sexo masculino e feminino e o segundo grupo tem 
17 crianças do sexo masculino e feminino, cada grupo tem duração de 50 minutos. As ações realizadas 
no projeto são, dinâmicas de grupos e jogos dramáticos, a partir dos temas trazidos pelas crianças. O 
foco do trabalho é criar um ambiente grupal próprio para o desenvolvimento de um self verdadeiro 
através do brincar.    
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A CONSTRUÇÃO DA DEMANDA EM NOME PRÓPRIO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA  
 

AMANDA MAGALHÃES SAWAMURA BONFIM  
SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  

 
O atendimento psicológico realizado com crianças e adolescentes envolve a demanda dos pais que 
relatam a queixa e solicitam o atendimento dos filhos, a qual deve ser diferenciada da queixa nomeada 
pela própria criança ou adolescente. O sintoma da criança ou do adolescente deve ser apontado por ele, 
visto que para uma análise acontecer é necessário o desejo do analisando. O sintoma só pode ser 
acessado através da escuta, na medida em que o sujeito se implica em sua própria análise e direciona ao 
analista suas demandas, através do estabelecimento da transferência. As entrevistas iniciais em 
psicanálise tem a função de criar essa demanda em nome próprio, superando a demanda por mandato, 
quando é o desejo do outro que se impõe, fazendo com que o sujeito assim assuma a responsabilidade 
do problema para si. O objetivo desse estudo é a investigação da importância da demanda em nome 
próprio na clinica psicanalítica e o papel do analista nessa descoberta, construída através da articulação 
entre a teoria com a prática clínica.    Na Psicanálise, o trabalho é do paciente e a análise começa 
quando ele muda sua posição em relação a sua queixa e cria sua demanda em nome próprio. De acordo 
com Freud (1912), é papel do analista fazer com que o analisando tome responsabilidade frente suas 
atitudes. É preciso respeitar o tempo de cada paciente, pois é necessário que ele tenha condições de 
tomar suas próprias decisões. Ele só pode avançar a partir dos próprios passos, na medida em que vai 
descobrindo e criando suas próprias condições para análise.     O presente trabalho originou-se da 
prática do Estágio Supervisionado em Processos Clínicos do curso de Psicologia, desenvolvendo-se 
através da reflexão sobre o processo psicoterápico de orientação psicanalítica realizado na Clínica Escola 
de Psicologia da UNOESTE. Desse processo resultou a elaboração de uma reflexão teórica, buscando 
analisar como se dá a construção da demanda em nome próprio na clínica psicanalítica com o 
adolescente.    
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A DIVERGÊNCIA ENTRE A PSICOLOGIA COMO CIÊNCIA E O SERVIÇO ASSISTENCIALISTA NO CONTEXTO 
INSTITUCIONAL.  

 
CARLOS GUILHERME RIBEIRO DOS SANTOS  

FERNANDA LOURENÇO DE OLIVEIRA  
VALÉRIA APARECIDA BITTENCOURT SILVA  

VALERIA TARGINO GOMES AGUIAR  
 

A área institucional é um campo de grande expansão e de inserção para a prática psicológica, cada vez 
emprega mais profissionais e traz um discurso de uma prática articulada e multiprofissional. Mesmo 
com todo o avanço é um campo novo que se configura como área de atuação para a psicologia, uma das 
grandes questões envolvidas é o espaço que esse profissional ocupa dentro do contexto da assistência 
social. O presente trabalho teve como propósito conhecer e analisar a função da psicologia dentro de 
um CREAS POP que atende pessoas em situação de rua e discutir sobre a prática realizada, com o 
objetivo de caracterizar e apontar o espaço atual da profissão em questão dentro da instituição.  O 
presente trabalho teve como objetivo central analisar, institucionalmente, o trabalho do psicólogo, 
buscar relações entre a teoria e prática, no que se trata da psicologia social e problematizar o serviço 
oferecido aos usuários.    A partir das entrevistas, foi feita uma análise de conteúdo, chegando aos dados 
qualitativos, foram quatro pontos que estavam interligados nas falas dos profissionais: falta de ações 
psicossociais, inefetividade das políticas públicas, ações punitivas para os usuários e conflito entre os 
profissionais. Outra análise foi realizada com os dados quantitativos provenientes dos protocolos de 
observação, esses dados apontaram que os usuários permanecem em média de 20 minutos na 
instituição, um tempo muito curto para que alguma intervenção em nível subjetivo seja feita. A maioria 
dos usuários procuram a instituição para demandas rápidas, por exemplo tomar café. Com a junção dos 
dados, análise dos mesmos e discussão, observa-se que a instituição está inserida em um contexto 
assistencialista, oferecendo uma espécie de serviço filantrópico sem profundidade. Os usuários não têm 
um espaço para desenvolver a sua subjetividade no contexto institucional, os mesmos enxergam o 
serviço apenas como um realizador de demandas imediatas e a psicologia acaba por se tornar um 
agente reprodutor dessa prática sem cientificidade.      Foram realizadas visitas à instituição, entrevistas 
iniciais e, com as primeiras informações percebeu-se uma divergência entre a teoria e a prática ali vista. 
A partir da demanda observada, uma análise foi feita para contextualizar os serviços oferecidos. O 
trabalho contou com as participações da coordenadora do CREAS, psicóloga, orientadora jurídica e 
equipe de abordagem. Para a realização do trabalho os estagiários criaram quatro roteiros de 
entrevistas semiestruturadas, um para cada profissional, os roteiros abrangiam o papel de cada 
profissional, o funcionamento da instituição, o trabalho com os usuários e as políticas públicas. Para a 
melhor compreensão do funcionamento da instituição, foi criado um protocolo de observação no estilo 
''fechado'', que permite a observação de dez usuários por vez e visava quantificar as demandas dos 
usuários perante a instituição, ou seja, por qual motivo os usuários procuravam a instituição.     
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A IMPORTÂNCIA DA CONSTRUÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS NUM ATENDIMENTO EM TCC PARA 
CRIANÇAS COM DISTÚRBIO DE APRENDIZAGEM.  

 
MONIQUE MARQUES DE FREITAS  

DEUCY MARIA FERRUZZI SACCHETIN  
 

O presente trabalho refere - se a uma prática realizada no estágio em processos clínicos, do curso de 
psicologia, da Unoeste. Realizado em sua clínica escola, tendo como base a abordagem Teoria Cognitiva 
Comportamental. A teoria cognitiva comportamental trabalha com a ideia de que as interpretações que 
fazemos das situações influenciam nas nossas emoções e no nosso comportamento. Crianças que 
apresentam distúrbio de aprendizagem costumam ter pensamentos de que não são capazes, que são 
inferiores, e deixam de realizar atividades em que possam ser avaliadas e, portanto limitam suas novas 
experiências.  O objetivo foi personalizar o material utilizado em sessões de psicoterapia, para melhorar 
o sentimento de mais valia em crianças com distúrbio de aprendizagem.    Pode-se observar que a cada 
atividade descrita acima apresentada para a criança, ela demonstrava surpresa e se percebia como 
importante. Nota - se resultados positivos no desempenho da criança quanto às crenças apresentadas, 
de incapacidade e inferioridade. Por se perceber mais capaz e menos inferior, a criança arriscou-se mais 
nas atividades acadêmicas e passou também a ter uma melhora no seu desempenho escolar. Outro 
ponto importante é que tal técnica pode ser utilizada por outros estagiários da clinica- escola, mas 
sempre personalizando a atividade.      Baseado nas necessidades identificadas nas sessões decidiu - se 
elaborar técnicas para atendimentos mais eficientes na clínica - escola, principalmente para o caso em 
questão. Realizou - se uma atividade em papel pardo, na qual foi desenhado o corpo da paciente e 
solicitado que pintasse onde sentia cada emoção: raiva, alegria, tristeza, medo, com o objetivo dela 
identificar e representar as suas emoções. A partir disto foi construído um calendário e colantes com 
desenho de bonecos com a mesma representação das emoções que a criança realizou na atividade 
anterior. Em seguida, a atividade proposta foi que no final de cada dia ela classificasse suas emoções e 
encaixasse no calendário, aprendendo a identificar portanto as suas emoções diárias e também 
relacioná-las aos fatores que contribuíram para cada sentimento. A criança em atendimento ficou 
extremamente feliz ao ver suas emoções demonstradas nos adesivos, confeccionados especificamente 
para ela. Também foram construídos dois quebra cabeças personalizadas, sendo um de seis peças e o 
outro de nove peças, onde foram utilizados personagens que a criança gosta, e sem encaixes, de acordo 
com a necessidade encontrada. Desenvolveu - se um jogo da memória de 30 peças, com personagens de 
diferentes desenhos, os preferidos pela criança, para que a criança confundisse menos na hora de 
memorizar.     
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A IMPORTÂNCIA DAS DISCIPLINAS ESCOLARES E SEUS REFLEXOS NO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO: UM 
RELATO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR  

 
ANA CAROLINA CAPELOTI  

LARA BACCAR FONSECA CASAROTTO  
RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  

 
O presente trabalho refere-se a uma prática em andamento de estágio supervisionado em psicologia 
escolar do curso de Psicologia da UNOESTE, realizado em uma escola estadual do município de 
Presidente Prudente/SP. Com base nos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural, mediada pela 
pedagogia histórico-crítica, fundamenta-se a especificidade da educação escolar na transmissão do 
saber sistematizado com vistas ao processo de desenvolvimento das capacidades especificamente 
humanas. O objetivo desta prática é promover a compreensão tanto dos alunos quanto dos professores 
sobre a importância dos conteúdos das disciplinas escolares e seus reflexos no desenvolvimento 
psíquico, visando um alinhamento de ambas perspectivas.    As verbalizações tanto dos alunos quanto 
dos professores sobre a importância da escola e dos conteúdos das disciplinas, permitiram identificar 
um esvaziamento de sentido tanto das ações de estudo quanto das práticas pedagógicas. Justifica-se, 
portanto, a necessária mediação da psicologia escolar no encontro entre sujeitos e o 
conhecimento.      São realizados encontros semanais com os alunos de uma turma de 6º ano, cujas 
discussões almejam promover a aproximação das funções das disciplinas e o cotidiano escolar/social, 
além da construção de sentidos efetivos que otimizem a aprendizagem. Junto a essa intervenção, foram 
feitas reuniões com os professores visando elucidar questões referentes ao trabalho da psicologia 
escolar e às múltiplas determinações do processo de escolarização, rompendo com a tendência histórica 
de culpabilizar o aluno e sua família frente aos problemas de aprendizagem e de desenvolvimento.    
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A IMPORTÂNCIA DAS PESSOAS PARA BEM-ESTAR ORGANIZACIONAL  
 

FABIANO SHIGUEYOSHI SHIMADA WATANABE  
GABRIEL PRADO SILVA  

PAULO MARTIN CARREÑO FERREIRA DA MOTTA  
ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN.  

 
O presente trabalho é um relato da experiência vivenciada por três estagiários do último ano do curso 
de Psicologia em uma empresa do ramo de hotelaria, na cidade de Presidente Pudente - SP. Pessoas, 
essa é a peça fundamental para manter uma empresa funcionando com agilidade, diferencial 
competitivo e competência. Estimular, motivar, transmitir e administrar conhecimento são algumas das 
funções realizadas pelos Gestores de Recursos Humanos. O chamado RH (Recursos Humanos) deve ser 
reconhecido como o gestor de conhecimento na organização e o foco principal deve ser a "Gestão de 
Mudança", justamente porque ele deve exercer o papel de liderança e atuar como agente de mudança 
organizacional. Na presente experiência o objetivo foi implantar e oferecer os serviços de Recursos 
Humanos na Organização, mais especificamente, elaborar e aplicar uma pesquisa de clima 
organizacional.    Os objetivos vêm sendo atingidos de uma maneira satisfatória, para a organização e 
para os colaboradores.     A primeira atividade implantada foi, um processo de Levantamento de 
Necessidades, por meio de entrevistas individuais com todos os colaboradores da empresa 
(encarregados de cada departamento, recepcionistas, governanta, auxiliares de escritório, auxiliares de 
manutenção,manobrista, faxineiras e camareiras). Os dados obtidos foram tabulados e, então, passados 
para a Supervisora de Campo e para a Professora-Orientadora do Estágio. Avaliando as necessidades 
levantadas, ficou claro ser de suma importância a implantação de treinamentos para os colaboradores, 
com os seguintes objetivos: conscientizá-los sobre: importância do trabalho em equipe; relações 
interpessoais; comunicação; liderança; motivação; feedback. Autorizado pela Diretoria, foi realizado 
então na sala de reuniões da empresa, os treinamentos com todas as equipes, totalizando dez 
Colaboradores por grupo.    
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A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO NA ORGANIZAÇÃO  
 

BRUNA MONTEIRO  
RENATA BELTRAME  

ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN.  
 

Este relato de experiência refere-se a vivências de atividades desenvolvidas no estágio de Promoção de 
Saúde na Organização em uma empresa privada que atua no ramo de bebidas na cidade de Presidente 
Prudente - SP. Com o intenso desenvolvimento industrial e tecnológico, uma área de atuação do 
psicólogo que tem ganhado destaque é a Psicologia Organizacional e do Trabalho. Para Krum (2011), a 
psicologia organizacional consiste na aplicação das teorias e métodos psicológicos para o entendimento 
e intervenção no contexto do trabalho. A organização depende das pessoas para atingir seus objetivos, 
e é através da interação entre as pessoas que são definidos os propósitos da organização. Portanto é 
fundamental para nós, estudantes do último ano do curso de Psicologia, vivenciar esse processo de 
desenvolvimento da empresa, bem como as práticas organizacionais do psicólogo. Oferecer à 
organização prestação de serviços na área de Psicologia Organizacional, especificamente, no processo 
de Recrutamento e Seleção de Pessoas, a fim de aumentar a eficiência e o desempenho do pessoal, bem 
como a eficácia da organização.     É possível afirmar, que durante a realização das seleções, as 
discussões empreendidas com a psicóloga responsável pelo setor de Gestão de Pessoas se 
caracterizaram como momentos bastante significativos por todo o aprendizado proporcionado aos 
estagiários. A partir da vivência do estágio percebeu-se que a prática de recrutamento e seleção de 
talentos é fundamental para o sucesso das organizações e que o psicólogo, através da utilização de 
instrumentos científicos, é capaz de oferecer importantes contribuições nesta área, na medida em que 
atua para diminuir os vieses presentes ao longo do processo, possibilitando o alinhamento do perfil 
profissional com a vaga disponibilizada.    - As atividades mais realizadas foram as pertencentes ao 
campo do recrutamento e da seleção de pessoal e envolveram a triagem de currículos, a marcação de 
entrevistas por telefone, a entrevista curricular, o auxílio na aplicação e correção de testes psicológicos 
e a realização de entrevista psicológica supervisionada. O processo inicia-se pela captura dos currículos 
através do envio online ou presencial à empresa, passando-se à avaliação das qualificações do 
candidato, aplicação de testes específicos e psicológicos, entrevista psicológica e, finalmente, a 
conclusão com a emissão do parecer favorável ou desfavorável e consequente encaminhamento do 
candidato à vaga pleiteada em caso de aprovação.    
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A IMPORTÂNCIA DO PROJETO ''FAZENDO MINHA HISTÓRIA'' NA VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
EM LARES DE ACOLHIMENTO  

 
JEAN SOUSA RODRIGUES  

ANA BEATRIZ MANGANARO  
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura os direitos de crianças e adolescentes acolhidos 
para que os mesmos sejam olhados e respeitados como indivíduos com personalidades e vontades. 
Segundo o Art.4°/2009 do Estatuto, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, e do 
poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos básicos da criança e do 
adolescente. Quando as famílias ou responsáveis se encontram impossibilitados de cumprir tais funções, 
o acolhimento institucional é uma das medidas de proteção previstas pelo ECA. As instituições são 
responsáveis por acolher temporariamente crianças e adolescentes que foram negligenciados até que 
possam retornar para sua família de origem ou serem levados para adoção.  Um grupo de psicólogos de 
são Paulo envolvidos com a causa de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, 
criaram o programa fazendo minha história com a ajuda de outros quatro programas voltados para 
essas populações com o objetivo de contribuir para o serviço de acolhimento, bem como fortalecer o 
vínculo institucional e registrar um pouco de sua história, contribuir com o desenvolvimento, ajudá-la a 
lembrar de momentos importantes e marcantes de sua vida e registra-los, bem como aprender o valor 
da leitura e assim o façam com maior prazer.     A produção deste trabalho é essencial para que 
recordem e preservem momentos importantes de sua vida antes e durante o acolhimento, bem como 
seus sonhos de futuro, e para que ao serem reintegradas à família ou se vierem a ser adotadas, as 
famílias de destino tenham um conhecimento sobre esta criança que auxilie na adaptação e 
pertencimento integral da mesma.     Os colaboradores se encontram em salas individuais, onde fazem a 
leitura dos livros, conversam afetivamente sobre a história da criança e registram nas páginas do livro. 
Os colabores precisam ser flexíveis, sensíveis, afetivos, criativos, pacientes, responsáveis, pontuais, ter 
postura ética, obter capacidade reflexiva, ter gosto pela leitura e por histórias de vida. A duração do 
projeto é de 12 meses para que seja produzido o trabalho. Durante a produção do trabalho é 
importante que se envolva a criança ou adolescente com a leitura, pois através dela é possível 
desenvolver a criatividade, é possível sonhar, e é onde se encontram seguras e com muitos elementos 
simbólicos para a elaboração de questões relativas à sua própria história, e também é importante para a 
criação de vínculos entre o colaborador e a criança. A produção do trabalho consiste tanto na leitura de 
livros como na produção de páginas que registram a história do passado, presente e futuro, sobre a 
criança, a família, e sobre o próprio projeto, sobre a instituição em que ela se encontra, e sobre a escola, 
são disponibilizados nas instituições um cardápio com páginas obrigatórias para a produção do trabalho, 
porem o colaborador pode e deve produzir páginas aleatórias de acordo com a vontade da criança.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1826 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Psicologia    

 
 

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES  
 

LEONARDO RATTI SILVA  
ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN.  

 
Muitos teóricos debruçam seus trabalhos sobre treinamento e seleção (CHIAVENATO, 2008; BOOG, 
2013) apontando como peça chave a importância de terem pessoas mais motivadas e felizes 
melhorando o ambiente nas organizações, aumentando o comprometimento de colaboradores, 
consequentemente, o aumento de produtividade e melhoria do relacionamento entre pessoas. Também 
apontam a importância do estabelecimento de um processo estratégico de seleção. O presente trabalho 
consiste em apresentar os resultados da intervenção do estágio supervisionado realizado em uma 
instituição hospitalar da cidade de Presidente Prudente (SP). A intervenção será realizada entre 
fevereiro a dezembro do ano de 2017. O processo de intervenção tem como objetivo maximizar o bem 
estar da instituição aprimorando o processo de seleção e treinamentos. O trabalho justifica-se pela 
importância de levar os colaboradores a refletirem sobre si, e assim reconhecer e despertar motivos 
para conseguirem trabalhar motivados, entendendo que o motivo-ação está inteiramente ligado com 
aspectos sobre o autoconhecimento. (LEONTIEV 2001, p. 68) Promover a saúde e motivar os 
colaboradores no ambiente de trabalho poe meio dos treinamentos. Objetivos Específicos - Efetuar uma 
proposta de intervenção que atenda as necessidades do hospital. - Estimular o autoconhecimento como 
uma estratégia para melhorias no ambiente do trabalho. - Conduzir os colaboradores a refletirem sobre 
si, e assim reconhecer e despertar motivos para conseguirem trabalhar motivados. - Proporcionar o 
entendimento que o motivo-ação está inteiramente ligado com aspectos sobre o 
autoconhecimento.    O trabalho ainda não foi concluído, pois será finalizado em dezembro de 2017, 
aonde termina o semestre.     Foi realizado o levantamento de necessidade e, a partir disso, executado a 
programação de treinamentos. Os treinamentos foram elaborados junto a psicologia organizacional, 
seguindo aspectos da demanda da instituição. Os treinamentos em média tem duração de 
aproximadamente 1 hora, com a participação e colaboração de todos os envolvidos. Sendo divididos em 
escalas par e impar.    
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A INSERÇÃO DOS ADOLESCENTES NO MERCADO DE TRABALHO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

ANA LUIZA BUENO PEREIRA LEMES  
DAYARA STEPHANIE NEVES SILVA  

REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  
 

O presente relato de experiência, refere-se ao Estágio Supervisionado de Promoção de Saúde, Trabalho 
e Educação, realizado em uma instituição filantrópica, de um município de médio porte do Estado de 
São Paulo O objetivo do estágio é desenvolver um projeto com os adolescentes, com o intuito de 
trabalhar psicologicamente com os mesmos, fazendo com que eles possam se compreender melhor, 
reconhecer seu papel na sociedade e relacionar esses aspectos com o mercado de trabalho, ampliando 
assim sua compreensão de mundo.    Até o momento foi possível concluir que os adolescentes 
desenvolveram novas possibilidades, mostrando o quanto é importante trabalhar com o potencial que 
cada um tem para refletir sobre si mesmo e sobre o mundo em que está inserido. Desenvolveram 
também habilidades para trabalhar em grupo, proporcionando um melhor entrosamento entre os 
participantes do projeto.     O trabalho desenvolvido nesta instituição possui o objetivo de proporcionar 
o desenvolvimento pessoal e social de adolescentes que estão se preparando para ingressar no mercado 
de trabalho. A preparação da entrada dos adolescentes no mercado de trabalho é um dos principais 
passos que acontece para estar buscando uma melhor forma de se viver a vida adulta, onde o 
adolescente se depara com diversas situações que exigiram bastante autonomia e responsabilidade. O 
trabalho na adolescência apresenta particularidades que o coloca como questão complexa, que deve 
levar em conta a especificidade das questões psíquicas da adolescência. A metodologia utilizada são 
dinâmicas grupais com 30 adolescentes na faixa etária de 15 a 16 anos. O trabalho em grupo tem como 
referencial teórico a psicanálise. O grupo tem frequência semanal e duração de três horas e meia. As 
atividades foram realizadas com base nas seguintes temáticas: Identidade, Integração, Comunicação, 
Cidadania e Projeto de vida. Essas temáticas foram escolhidas por se tratarem de temas que são 
imprescindíveis para a entrada no mercado de trabalho, uma vez que aborda questões que acontecem 
no dia a dia e servirão de suporte para os mesmos desenvolverem suas habilidades.     
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A INVEJA COMO SINAL DE BAIXO-INVESTIMENTO NUMA CRIANÇA-ADULTA  
 

RAFAEL PEREIRA DA SILVA  
SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  

 
De acordo com a psicanálise, a capacidade de se amar e dar conta de sustentar sua própria história sem 
uma necessidade simbiótica de um outro está intimamente ligada aos investimentos que um indivíduo 
recebe e do lugar no qual ele é simbolicamente constituído. Desta forma, quando nos deparamos com 
um sujeito adulto que se relaciona de uma forma muito dependente dos investimentos físicos e 
psíquicos de um outro, temos fortes indícios para acreditar que os investimentos feitos nesse sujeito 
não lhe foram suficientes. A tendência é que este sujeito fique numa posição extremamente 
desconfortável esperando algo deste outro, que em sua fantasia tem muito para dar, e quando se 
depara com a falta ou com o excesso vindas deste outro, a inveja aparece: inveja de ter o que o outro 
tem e não quer lhe dar, e/ou inveja por ter tão pouco disso que este outro tem em abundância. O 
objetivo desse estudo é refletir sobre o sentimento de inveja a partir de uma perspectiva psicanalítica, 
buscando analisar como a inveja, num caso específico, pode apontar para um narcisismo mal resolvido e 
para as dificuldades em lidar com o caso de um paciente regredido.    A direção de tratamento vai sendo 
moldada no decorrer dos atendimentos. A Psicanalise, a partir de M. Klein (1957), afirma que o paciente 
precisa introjetar o seio bom para ser capaz de sentir-se potente para viver e amar sem depender tanto 
do outro. Para tanto é preciso que se crie uma atmosfera tranquila para que ele possa se haver com sua 
voracidade e seu sentimento de inveja. Essas questões precisam serem resolvidas a longo prazo, 
considerando ainda as condições transferenciais inerentes a técnica psicanalítica.    UNOESTE O presente 
trabalho originou-se da prática do Estágio Supervisionado em Processos Clínicos do curso de Psicologia 
na Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), e das reflexões nas supervisões realizadas no mesmo 
local seguindo a linha teórica da Psicanálise. Os atendimentos foram realizados na clínica escola da 
universidade durante o ano de 2017, sendo realizados atendimentos semanais. Desse processo resultou 
a elaboração de uma reflexão teórica, buscando considerar a importância tanto do investimento dos 
pais em seus filhos, quanto da escuta do sintoma dentro da clínica como indício do ponto em que o 
indivíduo estagnou-se em seu próprio desenvolvimento.     
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A PSICOLOGIA APLICADA AO ESPORTE VISANDO A MELHOR PERFORMANCE ESPORTIVA DOS ATLETAS 
SUB-19 DE UM CLUBE DE FUTEBOL  

 
ISAQUE FERREIRA ALVES DA SILVA  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

O trabalho aqui se destina ao relato de experiência em Psicologia aplicada ao esporte de alto 
rendimento com uma equipe sub-19 de futebol, no qual um dos fatores que se encontra presente é o 
talento tido como natural - afirmação essa baseada nas falas dos atletas e comissão técnica como será 
visto na descrição - limitando assim a capacidade de aprendizagem e desenvolvimento dos atletas. 
Justifica-se tal prática por entender que os atletas da categoria citada estão em busca de alcançar o nível 
profissional da modalidade, e sendo assim necessitam melhorar suas performances como atletas, 
tornando a Psicologia essencial na busca por tal objetivo. Esta experiência de estágio supervisionado 
teve como objetivo ajudar os atletas a melhorarem sua performance esportiva, identificando e 
buscando meios para corrigir os fatores que impossibilitam alcançar o objetivo proposto.    Pode-se 
constatar por meio de falas tanto de atletas como da comissão técnica que reproduziam, na sua maioria, 
uma concepção inatista sobre as habilidades que os esportistas possuem, e por meio da mudança de 
discursos percebeu-se que o trabalho do estagiário em psicologia do esporte contribuiu para o 
entendimento de que as capacidades humanas se formam nas atividades que requeiram o 
desenvolvimento psíquico, ou seja, o desenvolvimento do sistema funcional complexo, constituído de 
funções psíquicas tais como a sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, 
imaginação, sentimento e emoção, sendo assim a comissão técnica pode elaborar estratégias para que 
esses atletas possam adquirir novas habilidades ou aperfeiçoar as existentes através dos 
treinamentos.     As atividades desenvolvidas giraram em torno de três aspectos: o primeiro diz respeito 
ao esclarecimento aos atletas e comissão técnica sobre a atuação do psicólogo do esporte para evitar 
qualquer possibilidade de estranhamento em relação as atividades realizadas pelo estagiário. O segundo 
aspecto caracterizou-se pelo levantamento de demandas e queixas junto com a comissão técnica e 
atletas identificando a problemática em relação as habilidades de cada individuo, sendo entendidas 
como inatas pelos mesmos. O terceiro aspecto da atuação do estágio supervisionado refere-se às 
intervenções feitas mediante conversas com os atletas sobre a relação entre a atividade e o 
desenvolvimento de capacidades e habilidades humanas no sentido de desmistificar concepções que 
entendem as aptidões e talentos dentro do contexto esportivo como naturais de cada individuo, e assim 
possibilitando aos atletas entenderem que poderiam melhorar suas performances junto aos 
treinamentos adequados para tal desenvolvimento.    
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A PSICOLOGIA DO ESPORTE E SEU PAPEL NA INICIAÇÃO ESPORTIVA: UM RELATO DE ESTÁGIO  
 

AMANDA MAGALHÃES SAWAMURA BONFIM  
RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  

 
Este trabalho refere-se a uma experiência de estágio supervisionado obrigatório do curso de Psicologia 
da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), com ênfase em Psicologia do Esporte. Trata-se da 
atuação em uma escola de futebol vinculada a uma instituição filantrópica situada no município de 
Presidente Prudente-SP, notadamente a partir da iniciação esportiva com crianças entre seis e onze 
anos de idade. Como umas das especificidades da Psicologia do Esporte, a iniciação esportiva possibilita 
o desenvolvimento das capacidades psicológicas para a formação de um indivíduo cidadão e do vir a ser 
da formação de um atleta. O trabalho realizado teve como base a demanda da instituição, que visa o 
desenvolvimento de habilidades sociais através do esporte. O objetivo do trabalho é auxiliar o treinador 
de futebol infantil na sistematização de atividades que potencializem o desenvolvimento de habilidades 
sociais tais como solidariedade, tolerância, respeito, espírito de equipe e desenvolvimento da 
autonomia.    Através da observação da estagiária, foi possível constatar a aceitação da instituição e do 
treinador ao trabalho da Psicologia do Esporte, uma vez que as práticas desenvolvidas pelo treinador 
têm sido embasadas nos aportes teóricos trabalhados ao longo do período de estágio.     A partir de 
encontros semanais observou-se a necessidade da criação de um plano de treinamento psicológico com 
vistas ao desenvolvimento do trabalho em equipe entre as crianças, por meio de atividades lúdicas 
vinculadas aos fundamentos básicos do futebol. Foi realizado um estudo junto ao treinador sobre o 
papel da atividade lúdica no desenvolvimento psíquico infantil, especificamente no trabalho de inserção 
de regras, autocontrole do comportamento e trabalho em equipe.    
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A RELAÇÃO ENTRE CLIMA ORGANIZACIONAL E MOTIVAÇÃO, REALIZADO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
ESPECÍFICO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO I  

 
NATHÁLIA RIBEIRO DE CARVALHO  

FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  
 

O estágio supervisionado específico em Promoção de Saúde, do curso de Psicologia, pôde proporcionar 
para a estagiária durante a prática mais conhecimento sobre Pesquisa de Clima Organizacional dentro 
da organização, reunião e dinâmica em grupo. O objetivo da pesquisa foi o de avaliar o clima entre os 
colaboradores, o nível da motivação, satisfação e insatisfação, saber como o trabalhador enxerga a 
empresa. Por meio deste material aplicado os resultados mostraram necessidade de melhorias na 
comunicação e na motivação dos trabalhadores, para que haja melhor desempenho e bem-estar dentro 
da organização.    Concluímos que a pesquisa proporciona melhorias relevantes tanto para o profissional 
como para a organização e permite sanar dificuldades que poderão se tornar obstáculos para 
crescimento e desenvolvimento das pessoas, visto que o relacionamento interpessoal interfere 
diretamente na motivação e aumento do número de absenteísmo.     A pesquisa de clima foi 
desenvolvida através de um questionário e foi aplicada em 21 pessoas, foi enviado um formulário via e-
mail, estabelecendo um prazo de sete dias, a pesquisa foi totalmente sigilosa, com perguntas abertas e 
fechadas, obteve-se 18 respondentes. Foi obtido boa aceitação por todos os colaboradores e boas 
respostas que gerou ideias para melhorias que pode-se fazer na organização, e assim trazer mais 
satisfação, motivação, e qualidade de vida para os trabalhadores dentro da empresa. Foi realizada uma 
reunião para devolutiva da pesquisa, momento em que trabalhou-se o papel de cada um, a necessidade 
de ter um diferencial, não se acomodar, trabalhar em equipe.    
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A TEORIA DA ATIVIDADE E A SISTEMATIZAÇÃO DO ENSINO DA DANÇA: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
EM PSICOLOGIA DO ESPORTE  

 
GABRIELLE MARIANO NUNES  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

O presente trabalho refere-se à atividade de Estágio Supervisionado Específico em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação, com ênfase na Psicologia do Esporte, vinculado ao curso de Psicologia da 
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). A partir dos pressupostos da Teoria da Atividade elaborada 
pelo psicólogo russo A. N. Leontiev, esta experiência de estágio supervisionado em andamento é 
realizada numa escola de dança na cidade de Presidente Prudente-SP, notadamente focada na formação 
de professores. Este trabalho é caracterizado como uma das especificidades do psicólogo do esporte na 
formação de professores e na iniciação esportiva, uma vez que a dança é considerada uma forma de 
expressão cultural e atividade física praticada em diferentes faixas etárias. O objetivo desta atividade de 
estágio é formar os professores de dança a partir da Teoria da Atividade, o que implica um necessário 
conhecimento sobre a estrutura da atividade consciente do ser humano constituída de ações e 
operações, bem como o sentido e significado que devem ser construídos no processo 
educativo.    Durante a formação de professores, tem sido possível perceber o engajamento dos 
professores diante dos treinamentos oferecidos, além de exemplificarem a teoria da atividade e sua 
aplicabilidade na forma de ensinar, com modelos das suas aulas e questionamentos sobre variadas 
situações vivenciadas.     Para o levantamento de necessidades foram realizadas reuniões com os 
professores, com a direção da escola, bem como um período de observação das aulas oferecidas. Após o 
período da avaliação das necessidades, foi elaborado e apresentado à escola de dança, um programa de 
formação de professores. Até a presente data foram realizados quatro encontros onde foi abordado 
temas tais como: os modelos pedagógicos e epistemológicos; introdução à teoria da atividade; a 
estrutura da atividade e a produção de sentidos e significados no ensino e na aprendizagem da dança.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1833 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Psicologia    

 
 

A TEORIA DA RODA DA EXCELÊNCIA NA FORMAÇÃO DE ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE DO FUTEBOL: 
UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE  

 
NATHALIA MOTA SOUZA MILANI  
RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  

 
O esporte enquanto competição ou mesmo atividade física, é um dos fenômenos de maior influência na 
vida humana e o futebol se enquadra como uma das modalidades mais populares e estimadas. 
Atualmente o mercado de trabalho futebolístico é amplo, entretanto, o número de indivíduos que 
sonham em adentra-lo supera a demanda. Por conseguinte, a especialização do atleta e uma formação 
adequada vêm se tornando um requisito imprescindível para aqueles que desejam se profissionalizar. 
Deste modo, a psicologia do esporte adquiriu um papel fundamental na formação de jogadores, posto 
que trabalha com aspectos primordiais para o aperfeiçoamento do rendimento do atleta, bem como da 
equipe. Isto posto, as sete competências contempladas pela teoria da "roda da excelência" são 
imprescindíveis para o progresso de cada indivíduo como atleta, uma vez que, integram a visão do que 
se ambiciona conquistar e o que é fundamental para alcançar tal objetivo.   Apresentar ao técnico e 
jogadores a teoria da roda da excelência de Orlick de modo que possa intervir na formação dos atletas 
em busca de uma performance excelente.     O presente trabalho permitiu concluir que a formação de 
jogadores de futebol carece do trabalho psicológico como sustentáculo para a otimização da 
performance dos atletas, onde a maioria dos jogadores desconhece os fatores psicológicos e sua 
importância no esporte.      O levantamento de dados foi realizado por meio de observações da equipe 
no decorrer dos treinamentos e jogos oficiais, bem como de entrevistas com o técnico e os jogadores. 
Posteriormente foram realizados encontros quinzenais onde os conteúdos foram transmitidos por meio 
da fala explicativa e da leitura de determinados tópicos, bem como de um diálogo final com os 
participantes.     
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ACOLHIMENTO E GRUPOS: UM OLHAR SENSÍVEL NA PSIQUIATRIA  
 

AMANDA DE QUEIROZ MARTINS  
DIRCEU DUARTE GOMES  
MARY YOKO OKAMOTO  

 
O presente relato de experiência apresenta uma das atividades desenvolvidas por estagiários do quinto 
ano de psicologia da UNESP/Assis, que tem por proposta colocar o aluno em contato com a prática no 
hospital evidenciando a importância de um trabalho multidisciplinar e integral da saúde, de modo a 
minimizar o sofrimento causado pelo processo de hospitalização.  O nosso objetivo foi propor formas de 
intervenção à ala Psiquiátrica de um hospital público no município de Assis/SP, posto que é um 
ambiente que suporta uma certa lógica de funcionamento e que apresenta pacientes que precisam de 
um olhar sensível.    Nesse primeiro momento, foi possível perceber a dificuldade de entrar em contato 
com os motivos da internação, a falta de informações precisas, além de problemas nos relacionamentos 
entre os pacientes e com cuidados essenciais. Tendo em vista as informações colhidas durantes esse 
período e os recursos existentes, a proposta para a continuidade do estágio foi de um acolhimento 
grupal, durante dois dias na semana para possibilitar a integração dos novos pacientes internados, 
organização tempo-espacial, cuidados básicos, aceitação da internação e do tratamento e as demandas 
com as licenças e altas. Assim, pensamos que tal proposta pode contribuir para o tratamento durante a 
internação e para o tratamento após a alta.     O período de atuação foi de três meses com encontros 
semanais de três horas, participando assim da rotina e dos vínculos que permeiam a ala Psiquiátrica. Os 
pacientes internados são, em sua maioria, psicóticos e esquizofrênicos, usuários de drogas psicoativas, 
além de internações compulsórias. A atividade prática se resumiu, nesses meses iniciais, na verificação 
dos prontuários, á fim de, nos atualizar dos pacientes internados, quais motivos da internação. Além 
disso, contato com a equipe de enfermagem e médica, a qual nos transmitia informações e a evolução 
dos casos. Assim, era estabelecido o contato com os pacientes individualmente de modo a oferecer um 
acolhimento, construção de vínculo, localização tempo-espacial e compreensão dos medos, fantasias e 
angústias que os envolviam. Utilizamos a técnica da psicoterapia focal e em casos de pacientes mais 
comprometidos fazíamos um acompanhamento terapêutico (AT) por meio de atividades como 
desenhos, pinturas e passeios na área externa da Psiquiatria.    
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ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL (SAI) DE 
PRESIDENTE PRUDENTE  

 
DAYANE LETICIA GUEDES  

MARIANA NUNES DOS SANTOS  
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  

 
O Instituto Fazendo Minha Historia foi criado em 2005 com o objetivo de acolher da melhor forma 
crianças e adolescentes que por algum motivo foram separados de suas famílias, por meio de programas 
criados para proporcionar uma reparação afetiva e colaborar com o desenvolvimento psicossocial 
desses, como também ajudando-os a recuperar suas histórias de vida por meio da mediação da leitura. 
Neste trabalho será relatado a experiência e os desafios de duas estagiárias que foram colaboradoras no 
projeto Fazendo Minha História, na instituição Lar Santa Filomena, em que desenvolveram no período 
de um ano o projeto com dois adolescentes irmãos de 15 e 16 anos. O projeto tem como objetivo a 
partir da mediação da leitura, ajudar estes adolescentes a relatarem um pouco de sua historia de vida, 
como também seus planos para o futuro, ajudando-os a enxergar além do abrigo onde residem, criando 
um vinculo saudável com eles para que se sintam a vontade de relatar e refletir sobre seu passado , 
presente e futuro, por meio de falas, desenhos, brincadeiras, dentre outras dinâmicas, construindo com 
isso um álbum com paginas criadas por eles próprios, sobre diversos assuntos relacionados com suas 
vivências.     Os encontros procuraram proporcionar aos adolescentes uma melhor reflexão sobre a vida, 
onde foram abrangidos diversos assuntos, como questões de gênero, dúvidas sobre sexualidade, 
questões de emprego, sobre seus medos, sonhos, brigas entre irmãos e a família, sobre o porquê de 
estarem abrigados e longe de suas famílias, dentre outras coisas. Ao fim do projeto um dos irmãos 
felizmente pôde voltar para sua família.     O projeto é realizado uma vez por semana, uma hora por dia, 
o horário e o dia são de acordo com a disponibilidade da criança/adolescente. Os encontros são 
realizados em uma sala propicia para o projeto dentro do Lar Santa Filomena, são utilizados livros, 
materiais para pintura, cola, tesoura, papeis, brinquedos, dentre outras coisas, oferecidos pela própria 
instituição, para a construção do álbum, em que este é oferecido pelo projeto FMH.     
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ADENTRANDO O HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO INSTITUCIONAL  
 

JAQUELINE KNUPP MEDEIROS  
DÉBORA ANANIAS GUIMARÃES  

ISADORA FERNANDES G RABELO  
 

A luta antimanicomial foi iniciada há décadas no Brasil, porém, é possível perceber que até hoje muitas 
pessoas ainda são internadas em hospitais psiquiátricos, alegando-se receber o tratamento mais 
adequado. Porém, a realidade é que há alternativas para tratar esses pacientes, como o CAPS (Centro de 
Atenção Psicossocial), as Residências Terapêuticas, que inclusive foram criadas para retirar os pacientes 
que moravam nos hospitais e promover uma reinserção social, os Centro de Convivência, entre outras 
políticas voltadas para a ressocialização das pessoas que precisam desse apoio. É notório que, quando o 
paciente é tratado no seio familiar e comunitário, sua melhora, além de ser mais rápida, é mais 
significativa, e ajuda a manter os vínculos e diminuir o estigma que o paciente que vai para o hospital 
psiquiátrico recebe. Mas deve-se manter em vista que o hospital é parte integrante da RAPS (Rede de 
Apoio Psicossocial), e tem sua importância, assim como os outros dispositivos da rede. Com vistas a 
essas questões, foi realizada uma análise institucional embasada em José Bleger.  O principal objetivo do 
estágio foi conhecer a instituição psiquiátrica de forma a observar sua totalidade, conhecendo a 
realidade dos funcionários, pacientes, a rotina hospitalar, sempre com a visão integralista. Ao realizar 
um diagnóstico da instituição, foi formulada uma proposta de intervenção adequada à realidade 
levantada.    Fundamentado nas vivências dentro da instituição, durante o período de estágio, as 
estudantes puderam aprender na prática como fazer uma análise institucional. Além disso, o contato 
com os paciente proporcionou uma experiência enriquecedora, podendo ver na prática muitos 
conceitos estudados durante a graduação.     As atividades foram realizadas em um grupo de cinco 
estudantes, que visitaram a instituição por aproximadamente nove vezes, na qual utilizaram técnicas 
como observações e entrevistas com pacientes e funcionários, e a leitura do Plano Terapêutico da 
Instituição. A instituição deu total abertura para transitar em todas as áreas, como Oficinas 
Terapêuticas, a ala de Internação Breve, participação de reunião de equipe, e graças a essa 
acessibilidade, pode-se perceber o funcionamento do local. Cada visita gerava um relatório, e ao final 
das visitas, foi realizada uma leitura acurada de todos esses relatos, fazendo uma análise temática. 
Emergiram então algumas categorias, dentre elas a hegemonia do saber psiquiátrico que ainda é tão 
forte em nossa sociedade. Foi construído também um gráfico com as principais problemáticas 
encontradas, e a que mais apareceu foi a relação de submissão que os funcionários tratam os pacientes. 
Todo esse processo culminou em uma proposta de intervenção, voltada para um melhor funcionamento 
institucional.    
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ALFABETIZAÇÃO DE ADOLESCENTES ANALFABETOS FUNCIONAIS: UM RELATO DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR  

 
FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA  
RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  

 
O presente trabalho refere-se à uma atividade de estágio em andamento vinculada ao curso de 
Psicologia da Unoeste, com ênfase em Psicologia Escolar, a partir dos pressupostos da Psicologia 
Histórico-Cultural e da Pedagogia Histórico-Crítica, trabalho este, realizado em uma Escola Estadual do 
município de Presidente Prudente - SP.  O objetivo deste trabalho gira em torno de dois aspectos: o 
primeiro refere-se à formação de uma professora da sala de reforço intensivo no que tange à relação 
entre os métodos de alfabetização Fônico e Global e o desenvolvimento psíquico dos adolescentes que 
frequentam essa sala. O segundo é a produção, junto com essa professora, de um plano de 
alfabetização que contemple a construção de motivos compreensíveis e sentido para a atividade de 
estudo, notadamente, a alfabetização.    Até o momento pode-se observar a disponibilidade e abertura 
que a escola oferece ao trabalho de estágio em psicologia escolar. No entanto, sempre é necessário 
voltar às primeiras explicações sobre a especificidade da atuação de um psicólogo escolar a fim de não 
ser confundida, como é recorrente, com a atuação clínica em psicologia. Dentro dos limites de 
encontros semanais com a professora, bem como a atribuição que esta tem de outras funções dentro da 
escola, pode-se considerar que este trabalho já tem produzido resultados, pelo menos no que se refere 
à apropriação das contribuições da psicologia no processo de alfabetização.     Até a presente data foi 
possível realizar um trabalho de formação docente onde foram contempladas as vantagens e 
desvantagens e os limites dos métodos Fônico e Global na alfabetização dos adolescentes da sala 
denominada "recuperação intensiva". A partir de observações da atuação da professora na citada sala, a 
próxima atividade deste estágio supervisionado é a criação de um laboratório para o estagiário 
demonstrar a aplicabilidade dos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural e da pedagogia 
histórico-crítica, referentes à alfabetização dos adolescentes.     
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ANÁLISE E DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE 
PSICOLOGIA INSTITUCIONAL EM UM CAPS INFANTIL DA REGIÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP  

 
NATÁLIA DE BARROS OLIVEIRA  
GABRIEL ABBADE DOS SANTOS  
FERNANDA FORLI MARANGONI  

DÉBORA LEAL SARAIVA  
LUCAS BONDEZAN ALVARES  

 
Os cuidados com a saúde mental são de suma importância para a sociedade, uma vez que os problemas 
decorrentes das doenças mentais compõem direta ou indiretamente o cotidiano dos indivíduos. Nas 
últimas décadas, o contexto nacional sofreu avanços significativos no cuidado e no serviço em saúde 
mental, com a lei 10.216 de 2001 garantiu ampliar direitos às pessoas portadoras de transtornos, assim 
como mudanças no paradigma da assistência. A criação da RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) foi um 
avanço em saúde mental que proporcionou mudanças no tratamento dos doentes, oferecendo 
alternativas territoriais como as residências terapêuticas e as unidades de acolhimento infanto-juvenil, 
as quais não afastam o sujeito da sociedade independente do seu adoecimento. A criação dos CAPS 
(Centros de Atenção Psicossocial) também foi um marco no cuidado em saúde mental no Brasil, 
compondo a rede de atenção psicossocial e permitindo que o usuário do serviço de saúde seja 
devidamente encaminhado para receber a intervenção necessária por meio do Projeto Terapêutico 
Singular. Embora os avanços tenham ocorrido, há de se considerar que muitas das instituições que 
compõem a RAPS enfrentam uma série de problemas e a Psicologia Institucional pode servir de 
instrumento para diagnosticar tais problemas por meio da análise institucional e planejar ações 
interventivas, com base nos contextos e demandas reais. Nesse trabalho, realizou-se uma análise 
institucional de um CAPS infantil por meio da coleta de informações dos profissionais componentes da 
equipe mínima. Os dados foram coletados em entrevistas semiestruturadas abordando assuntos a 
respeito do cotidiano e desafios institucionais.    Ao final, foi dado feedback à instituição quanto ao do 
diagnóstico institucional e apresentada proposta para a criação de campo de estágio em psicologia no 
qual fosse realizado o trabalho em grupo com toda a equipe da instituição buscando a otimização das 
relações entre os profissionais e a fortificação da educação permanente em saúde mental.     Obteve-se 
nessas entrevistas levantamento das problemáticas encontradas por eles, sendo as mesmas analisadas e 
agrupadas em três categorias denominadas "grandes problemáticas": desamparo teórico, técnico e 
crítico; dicotomia entre equipe técnica e não técnica e desorganização do espaço físico. Essas foram 
novamente analisadas obtendo assim o diagnóstico institucional.    
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APORTES TEÓRICOS DA PSICOLOGIA HISTORICO-CULTURAL E DA PEDAGOGICA HISTÓCIO-CRÍTICA À 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM RELATO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR  

 
ETHYENNE GOULART OLIVEIRA  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

O presente trabalho é resultado da prática de um estágio supervisionado em andamento tendo como 
área de atuação a psicologia escolar que compõem a grade curricular do curso de Psicologia da 
Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), realizada no contexto de uma escola de dança no município 
de Presidente Prudente- SP. A prática teve como suporte teórico e metodológico os pressupostos da 
psicologia histórico-cultural e da pedagogia histórico-critica que propõem o rompimento com a 
tendência histórica do psicólogo escolar de patologizar o aluno e/ou a família pelo fracasso escolar. Esta 
experiência de estágio supervisionado tem como objetivo a formação do corpo docente da instituição 
sobre a relação entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento psíquico com base na psicologia 
histórico-cultural, notadamente a partir da teoria da periodização do desenvolvimento humano. Para 
tanto, a pedagogia histórico-crítica é utilizada como mediação entre a psicologia e os contextos 
escolares, a fim de se evitar, também, o psicologismo do processo educacional.    Até o momento foi 
possível viabilizar a compreensão dos professores sobre tal processo, destacando a importância deste 
para a formação humanizadora dos sujeitos, consequente de apropriações cada vez mais complexas de 
objetivações humanas no processo de educação. Destarte, pretendeu-se tornar possível que os 
professores compreendessem que o bom ensino precede o desenvolvimento, dessa maneira, 
impulsionando-o. O contato com a realidade da referida instituição destacou a necessidade de um 
psicólogo escolar atuando na formação de professores de modo a promover o preenchimento dos 
espaços em aberto na constituição dos mesmos como instrumento viabilizador do saber, a respeito das 
teorias pedagógicas articulando-as com o ensino, aprendizagem e desenvolvimento 
psíquico.     Primeiramente foram realizadas reuniões com a direção da escola e observações de aulas, a 
fim de se criar um plano de formação docente. Este trabalho em andamento é realizado por meio de 
encontros quinzenais que têm por objetivo abordar temas sobre a relação já mencionada entre o 
ensino, a aprendizagem e o desenvolvimento psíquico, incluindo os conhecimentos das teorias 
pedagógicas e psicológicas sobre esse processo.    
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AS QUEIXAS DE COMPORTAMENTO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA ESCOLA  
 

ALESSANDRA GISLOTI  
MARIANA NEVES GONÇALVES DE SOUZA  

MARY YOKO OKAMOTO  
TAMIRIS SILVA BENTO  

 
O projeto "As queixas de comportamento e relações interpessoais na escola" objetivou o trabalho com 
crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, cujo comportamento na escola tenha originado queixas por parte 
do professor. Esse trabalho foi constituído em parceria com o professor responsável e com a família das 
crianças, cujo o diálogo foi estabelecido para melhor conhecimento e compreensão acerca da vida das 
crianças nesses ambientes, uma vez que foi escopo desse projeto a ressignificação sobre o olhar 
patologizante e medicalizante acerca do comportamento infantil.  O projeto visou oferecer às crianças 
um ambiente facilitador, que proporcionasse a possibilidade da construção de um espaço lúdico para 
favorecer o desenvolvimento de processos de simbolização.    Ao fim do projeto foi possível verificar a 
passagem de brincadeiras de pura descarga motora para brincadeiras com conteúdo simbólico, além de 
visível melhora de comportamento em sala de aula, de acordo com o relato dos professores. Nos 
encontros com os professores, pudemos trabalhar conteúdos que colaboraram para uma compreensão 
acerca dos comportamentos caracterizados pela agitação nas crianças, e assim, contribuir para um olhar 
menos patologizante com uma melhor compreensão acerca dos comportamentos infantis.    Pró-
Reitoria da Graduação - PROGRAD/UNESP O projeto contou com a participação de 14 crianças, divididas 
em grupos de 3 ou 4, com encontros semanais realizados em uma creche localizada no município de 
Assis- SP. Inicialmente foram realizadas observações em sala de aula para compreender o 
comportamento da criança e a dinâmica da sala de aula. Posteriormente realizou-se entrevistas com os 
professores para identificar as queixas apresentadas em sala de aula, e uma entrevista com os 
pais/responsáveis para conhecer a história da criança e seu contexto fora do ambiente escolar. As 
atividades lúdicas ocorreram durante cerca de quinze encontros e duravam em média uma hora e meia, 
e consistiam em brincadeiras e desenhos livres, onde as graduandas trabalhavam as brincadeiras 
apresentadas pelas crianças caraterizado principalmente por atividades de ação motora, principalmente 
em situações de frustrações, de modo a favorecer a atribuição do significado e assim, o 
desenvolvimento simbólico nos comportamentos apresentados. Além disso, nos encontros, buscava-se 
promover a interação e o fortalecimento do vínculo entre o grupo para potencializar tal processo.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1841 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Psicologia    

 
 

ATIVIDADE ESPORTIVA E DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO COM 
EQUIPES DE VÔLEI À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL  

 
CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

O presente trabalho refere-se às experiências decorrentes do Estágio Supervisionado em Psicologia do 
Esporte, do curso de Psicologia da UNOESTE. Sob uma perspectiva histórico-cultural, o psiquismo é 
compreendido como a representação mental da realidade formada a partir de um sistema funcional 
complexo, constituído por funções psicológicas cognitivas e afetivas, tais como atenção, sensação, 
percepção, memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimento e emoção. Essas funções se 
desenvolvem conforme o indivíduo engaja-se em atividades complexas que as requeiram, e o esporte é 
uma atividade social complexa que pode promover o desenvolvimento das funções psíquicas e, 
consequentemente, o desenvolvimento do psiquismo humano. O trabalho foi realizado com base na 
demanda dos técnicos os quais reconheciam necessidade de práticas auxiliares que potencializassem o 
rendimento esportivo dos atletas, uma vez que não identificavam grandes avanços das equipes durante 
os treinos técnico-táticos.  Esta atividade de estágio supervisionado teve como objetivo promover um 
treinamento psicológico que possibilite a potencialização do rendimento esportivo da equipe.     Por 
intermédio de observações feitas pela estagiária, tanto de treinos quanto de competições, relatos dos 
técnicos e dos próprios atletas, foi possível constatar a melhora no desempenho da equipe, em virtude 
da utilização dos conteúdos trabalhados no treinamento psicológico, principalmente no que diz respeito 
à atenção dirigida, prática do ensaio mental e confiança na realização dos fundamentos, sendo este 
último fator algo que se encontrava muito debilitado antes da realização do treinamento 
psicológico.      O treinamento psicológico destinou-se a dois times de vôlei de uma cidade do interior do 
Oeste Paulista, o qual teve como base a teoria da Roda da Excelência, com vistas à potencialização de 
habilidades psicológicas, tais como: visualizações mentais, confiança, aprendizagem constante, atenção 
dirigida, compromisso. O treinamento mental foi realizado por meio do treino dos fundamentos 
concernentes ao voleibol, ou seja, durante os treinos individuais e coletivos, foram criadas situações em 
que os atletas poderiam exercitar, por exemplo, sua confiança.     
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BRINCANDO E APRENDENDO  
 

ANA ARCHANGELO  
JÉSSICA APARECIDA CASTILHO  

LILIAN CARDOSO DE MENDONÇA  
 

O subprojeto Pibid/Pedagogia, desenvolvido em dez salas de uma escola de Ensino Fundamental I na 
cidade de Campinas, sob orientação da Profa. Dra. Ana Archangelo, conta com a participação de dez 
bolsistas de graduação, um supervisor na escola e um professor-orientador na universidade. Ocorre em 
três momentos, que se apoiam em conceitos da teoria psicanalítica: a observação em sala, a Hora do 
Conto e o Brincar. Neste texto procura-se refletir sobre as dinâmicas de transferência e 
contratransferência, com aporte em Freud, a partir de uma situação envolvendo a atuação de uma das 
bolsistas em uma turma do 3.º ano, cujo cotidiano escolar foi construído ao longo do tempo, marcado 
por uma frustração que a cada dia se revelava em brigas constantes entre os alunos, insatisfação pelas 
aulas e, inclusive, desinteresse em relação às atividades do subprojeto.  As atividades têm como 
objetivo auxiliar os alunos no desenvolvimento do eu(self) e melhorar sua relação com as dinâmicas de 
ensino e aprendizagem, assim como trazer reflexões acerca da prática docente.     As reações destrutivas 
que o aluno deixa transbordar são uma transferência de sentimentos - experiências psíquicas de 
desconforto e desamparo vivenciados naquele ambiente - gerados no convívio construído em sala. E, 
como uma contratransferência, ou seja, um reavivamento de seus sentimentos inconscientes, a bolsista 
foi envolvida pelo sentimento de insuficiência, de que resultou seu choro diante daquela situação 
destrutiva. Para o futuro professor, é importante ter conhecimento sobre essas dinâmicas e como lidar 
com elas, uma vez que podem presidir a relação professor-aluno e os processos de 
aprendizagem.    UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (UNICAMP)  O episódio analisado ocorreu na 
Hora do Brincar: a bolsista informou às crianças que precisavam guardar os brinquedos, porém elas os 
jogaram desleixadamente nos baús. A bolsista pediu-lhes que vissem o quanto os baús estavam 
desorganizados, explicando que aquela atitude não era apropriada, entretanto um dos alunos ainda 
brincava e ignorava a sua fala. Ela solicitou que ele devolvesse os brinquedos e o menino escondeu 
embaixo da carteira o que estava em suas mãos. A bolsista disse à turma que não iriam organizar a sala, 
se o garoto não devolvesse os brinquedos. Nervoso, ele jogou as pecinhas para longe e permaneceu 
encarando a bolsista, que aumentou a voz para ele e insistiu que pegasse os brinquedos. Nesse 
momento, ela começou a chorar e, tomando os baús, retirou-se da sala, desconcertada.    
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CARACTERÍSTICAS DA SUPERVISÃO DE TRABALHOS COM GRUPO EM INSTITUIÇÕES REALIZADOS POR 
ESTAGIÁRIOS  

 
IGOR COSTA PALO MELLO  

 
O estágio supervisionado é uma das exigências estabelecidas legalmente para a conclusão da formação 
em psicologia. Entre tantas possibilidades, há a modalidade institucional que envolve, via de regra, 
algum tipo de trabalho com grupos. Justifica-se o presente trabalho pela necessidade constante de 
promover reflexão acerca das características da supervisão de trabalhos com grupos em instituições na 
formação de psicólogos. Apresentar a experiência da supervisão de estágio envolvendo trabalhos com 
grupos em instituições; Caracterizar as principais questões trazidas pelos estagiários ao longo do 
processo de supervisão; Diferenciar entre demandas do estagiário, aquelas que emergem dos 
participantes do grupo e aquelas que advém das instituições.    É possível perceber que a supervisão do 
trabalho com grupos em contextos institucionais representa uma prática importante na formação do 
futuro psicólogo, uma vez que grande parte dos formandos irá iniciar sua vida profissional inserindo-se 
em contextos semelhantes aos encontrados na realidade do estágio. Daí a importância de relatar a 
experiência de supervisão e refletir sobre as direções às quais o aprimoramento dessa prática 
aponta.     Nota-se com frequência nos primeiros relatos trazidos pelos estagiários uma experiência de 
confusão entre aspectos subjetivos, institucionais e grupais, algo que é apontado pelo supervisor como 
objeto de uma reflexão ética que aponta à busca da diferenciação entre eles. Outra característica 
frequente nas supervisões diz respeito à dificuldade de aceitação de que a direção do grupo muitas 
vezes não coincida com aquela desejada pelo estagiário, que tende a vivenciar essa ocorrência mais 
como perda de controle do que como funcionamento espontâneo do dispositivo grupal. Uma terceira 
característica frequente nas supervisões é a percepção de cerceamento institucional promovido em 
momentos específicos do trabalho, seja através do profissional responsável, seja pela ocorrência de 
mudanças na equipe profissional, nos integrantes do grupo ou nas normas internas à instituição.    
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CINE CAPSIA E "O RENASCIMENTO DO PARTO": O CINEMA COMO FORMA ALTERNATIVA DE PRODUÇÃO 
DE CONHECIMENTO  

 
HELENA RUBINI NOGUEIRA  

 
Embora a exposição ao audiovisual seja constante na vida de todos, a consciência de seus mecanismos 
de significação, ressignificação ou, ainda, de expressão, não o é. Assim, ao encontrar-se à mercê dos 
discursos, sem possibilidade de reflexão, o indivíduo corre evidente risco de perceber-se alienado. É 
justamente neste meio que o cineclubismo entra, sem se restringir a relação filme e história, havendo 
uma necessidade de englobar todas as práticas em torno do cinema. É com o objetivo final de 
instrumentalizar seus espectadores a fim de que consigam transpassar o que há de superficial no texto 
fílmico, que o projeto de extensão "Cine Capsia: o cinema como forma de produção de conhecimento" 
realiza exibições seguidas de debates acerca dos mais variados temas da atualidade. Neste evento, o 
intuito era o de exemplificar que a desmedicalização do modelo médico tradicional de assistência ao 
parto implica em abandonar rotinas que tentam encaixar o trabalho de parto ao modo de 
funcionamento do hospital e adotar outras que privilegiam o acompanhamento da fisiologia da 
parturiente. As duas debatedoras buscavam evidenciar esta implicação em perda de poder de forma 
alternativa às tradicionais dos modelos de ensino.    O conceito de humanização da assistência ao parto 
inclui aspectos que vão desde a uma mudança na cultura hospitalar, em sua estrutura física e até na 
implicação de um profissional que atue respeitando os aspectos da fisiologia da mulher. Ao evidenciar 
tal questão da maneira que o fez, o Cine Capsia contribuiu para a instrumentalização das mais diversas 
maneiras possíveis de seus espectadores para que estes possam produzir, durante e após cada exibição, 
reflexões que agreguem à formação destes enquanto profissionais e cidadãos detentores de ação 
política, aqui referente ao tema retratado.     PROEX Enquanto a psicóloga palestrante preocupou-se em 
trazer a teoria do nascimento através do viés psicanalítico, a parte prática foi ocupada pelo ensinamento 
do manuseio dos materiais e técnicas pela doula. No decorrer desta atividade, averiguou-se que as 
questões que os participantes e organizadores levantavam eram extremamente pertinentes às 
concepções de mundo e de subjetividade que cada um construiu no decorrer de suas vivências. Ao 
expor aos outros seus pensamentos, tais dúvidas e apontamentos acabaram por contribuir para a 
ocorrência de interações e reflexões e, logo, para uma transformação de pré-conceitos, influindo no 
desenvolvimento do saber dos envolvidos como um todo. Assim, a incorporação do audiovisual à 
educação formal enquanto ferramenta paradidática deu-se das mais diversas formas, a fim de fornecer 
justamente os mais diversos fomentos para a construção de um senso crítico mais elaborado. Evidencia-
se então a tentativa de realização de um processo de ensino-aprendizagem através da ampliação da 
dialética de áreas do saber.     
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CINE CAPSIA: O CINEMA EM UM PROCESSO ALTERNATIVO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  
 

TAMIRIS SILVA BENTO  
HELENA RUBINI NOGUEIRA  

 
O cine clubismo traz historicamente um espaço privilegiado que visa dar fomento à discussão do cinema 
como discurso e forma de produção de conhecimento. Foi enquanto consequência da relação comercial, 
unilateral e restrita do modelo vigente de cinema com o público que o movimento cineclubista se 
apresenta como forma alternativa de lidar com as insatisfações geradas por aquele ao optarem por 
abranger obras cinematográficas pouco comerciais, e muitas vezes desconhecidas pelo público. Obras 
que possuem um caráter crítico de modo que mobilizam a discussão e construção de saberes, além de 
possibilitar reflexões políticas, sociais e ideológicas acerca do que é retratado nos filmes. Em adendo a 
sua função política, um cineclube carrega ainda o fator cultural de popularizar o cinema. O Projeto de 
Extensão: "Cine Capsia: o cinema como forma de produção conhecimento" seguindo os preceitos 
políticos e culturais de um cineclube, teve início em outubro de 2005 e se propõe a promover cultura à 
comunidade da cidade de Assis, assim como educar o olhar do espectador para as obras 
cinematográficas, de modo que este possa apresentar uma postura crítica frente ao que assiste e 
possibilite a construção de conhecimento.     Desta maneira, os cineclubes, e no caso o Cine Capsia, têm 
sua contribuição política ao apresentar filmes que possibilitem socialização de saberes, produção de 
conhecimento, pensamento crítico e novas reflexões acerca das realidades sociais.    PROGRAD E o faz 
por meio da exibição de filmes com pouco apelo comercial e que despertem debates acerca da 
sociedade em que vivemos e das formas de subjetivação, viabilizando desta forma o desenvolvimento 
de uma postura crítica e a produção de novos conhecimentos. As exibições ocorrem periodicamente na 
faculdade, e quando possível em espaços da cidade, sendo que após o filme ocorre a discussão 
coordenada por palestrantes convidados, abordando aspectos relevantes que foram trazidos à tona que 
se relacionam à Psicologia e aos mais diversos saberes, a fim de incitar discussões construtivas e críticas 
nos participantes.Podemos observar que o cinema funciona segundo dois vieses: o primeiro, como 
dominação ao impor um padrão estético e de comportamento, visto seu fundo ideológico reflexo das 
crenças, valores e interesses comerciais de seus criadores. No entanto, o cinema pode ser considerado 
também instrumento de libertação, segundo seu viés crítico, por ir contra tal padrão averiguado nas 
obras de caráter mais comercial, por dar voz e espaço às minorias, mostrando-se um disparador para 
transformações sociais, culturais e do imaginário coletivo.     
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COMPORTAMENTO E ÉTICA NAS REDES SOCIAIS  
 

LARA FERREIRA RIBEIRO  
MELINA GONÇALVES SILVA  

REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  
 

O presente trabalho refere-se ao relato de experiência de estágio desenvolvido por acadêmicos do curso 
de Psicologia no departamento de Recursos Humanos de uma rede de Supermercados. No inicio do 
estágio foi identificado vários temas para compor um programa de Desenvolvimento Pessoal e 
Profissional. Dentre os temas propostos foi identificado o uso das redes sociais pelos funcionários. Os 
sistemas de informação e as redes sociais tem desempenhado um papel importante na comunicação 
corporativa, obtendo maior rapidez e aproximação com o cliente. No entanto, o uso das redes sociais 
podem se tornar aliadas ou inimigas das organizações e dos profissionais. Desenvolver uma intervenção 
em grupo para instruir e refletir junto aos colaboradores sobre o uso adequado das redes sociais, do 
ponto de vista pessoal e profissional.    O programa de Desenvolvimento Pessoal e Profissional 
desenvolvido promove a integração dos colaboradores, propiciam momentos de interação e reflexão 
para os colaboradores referente a sua atuação, o conteúdo oferecido auxilia no aumento da qualidade 
de vida e bem estar do trabalhador a partir da possibilidade do reconhecimento de seu papel pessoal e 
profissional.      As pesquisas dentro da psicologia organizacional evidenciam que a comunicação nas 
organizações se torna cada vez mais dinâmica com a evolução da tecnologia, a necessidade de resposta 
rápida, a exigência do mercado. Assim, os sistemas de informação e as redes sociais têm desempenhado 
um papel importante na comunicação corporativa, obtendo maior rapidez e aproximação com o cliente. 
No entanto, o uso das redes sociais pode se tornar tanto aliada como inimiga das organizações. Para o 
desenvolvimento da intervenção, buscou-se averiguar a visão de comportamento e ética nas redes 
sociais dos funcionários conforme o ponto de vista da empresa. Os temas propostos abrangeram desde 
o conceito de comportamento e ética até a especificidade, aquelas responsáveis pelo comportamento 
dentro das redes sociais que são expostas pelo individuo e também buscando orientar sobre como 
evitar o mau uso e abuso. As pesquisas dentro da psicologia organizacional evidenciam que a 
comunicação nas organizações se torna cada vez mais dinâmica com a evolução da tecnologia, a 
necessidade de resposta rápida, a exigência do mercado. Assim, os sistemas de informação e as redes 
sociais têm desempenhado um papel importante na comunicação corporativa, obtendo maior rapidez e 
aproximação com o cliente.     
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CONSIDERAÇÕES DA PSICANÁLISE SOBRE A EXPERIÊNCIA TRANSEXUAL: DESVINCULANDO A 
TRANSEXUALIDADE DO REGISTRO DAS PSICOPATOLOGIAS  

 
VINÍCIUS SILVA COSTA  

 
As noções de diferença sexual, normal e patológico, masculino e feminino são drasticamente 
interrogadas pela experiência transexual que se caracteriza pela discordância entre sexo biológico e 
identidade de gênero. Na busca por adequar a anatomia ao gênero com o qual se identificam, pessoas 
transexuais podem recorrer a intervenções cirúrgicas, hormonais, bem como a retificação do nome de 
registro civil. Ao subverter os conceitos e padrões de sua época, Freud dedicou expressiva parte de sua 
obra ao estudo da sexualidade humana e sua interface com o sofrimento psíquico, entretanto, não 
abordou a transexualidade enquanto situação clínica estabelecida, trabalho este realizado por pós-
freudianos que, embora tenham oferecido novos olhares, nunca a retiraram do registro do 
patológico.  Apresentar possibilidades de atuação clínica psicanalítica frente à transexualidade 
desvinculando-a do registro da psicopatologia, por meio de um relato de experiência da psicoterapia de 
uma mulher transexual.      As defesas (negação, cisão, idealização entre outras) manifestas seriam 
facilmente enquadradas em categorias nosográficas, todavia, em acordo com Berlinck, 2000, declarar 
que um sujeito é histérico, obsessivo, perverso ou psicótico serve muitas vezes para evitar a 
confrontação com o enigma que o outro é. Essa lógica foi de substancial importância para o exercício da 
escuta e elaboração de interpretações capazes de ajuda-la a integrar sua personalidade.      O relato 
refere-se à psicoterapia de uma mulher transexual de 23 anos realizado numa instituição de saúde por 
um ano, através da qual se pode pensar a transexualidade como uma solução, um meio de existência 
psíquica, e não uma doença. Inicialmente sua demanda parece específica: encontrar um sentido para o 
sofrimento resultante do não reconhecimento de sua identidade de gênero, e suportar a ansiedade 
oriunda da espera do processo transexualizador. Angelina sempre residiu com a mãe, padrasto e irmão. 
Resistentes, insistiam em chamá-la pelo nome de registro. Porém, o não reconhecimento de sua 
feminilidade nos espaços públicos é apontado como sofrimento maior "a família a gente busca 
entender". O transcorrer das sessões revelou um vínculo simbiótico entre mãe e filha, sendo 
intensamente reproduzidos com este profissional.    
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DA DISSOLUÇÃO EDÍPICA À FORMAÇÃO DA AUTOCRÍTICA  
 

TAMARA SANTOS SILVA  
SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  

 
Na teoria freudiana, o complexo de Édipo origina-se quando o menino desenvolve uma catexia objetal 
pela mãe, sendo esta relação o protótipo de uma futura escolha de objeto. Os desejos sexuais do 
menino em relação à mãe se tornam mais intensos e o pai é percebido como um obstáculo a eles. Daí 
por diante, a sua relação com o pai torna-se ambivalente, há um desejo de livrar-se dele, a fim de 
ocupar o seu lugar junto à mãe. Quanto mais forte for o complexo de Édipo, mais rapidamente seu 
recalcamento tende a se efetuar e o superego, como consciência moral, dominará o ego, conservando a 
característica do pai (figura de autoridade). Na teoria kleiniana a formação do superego se dá através 
dos mecanismos de introjeção e projeção, realizados para com o mundo externo, inicialmente sob a 
forma (fantasiosa) de ataques sádicos. Essas fantasias são ampliadas e elaboradas com a emergência da 
posição depressiva, refletindo o progresso do desenvolvimento emocional e intelectual do bebê. Por 
consequência, é possibilitada à criança a distinção entre o ato realizado e seu desejo, ou seja, entre a 
realidade e a fantasia. Esta mudança se dá com a diminuição da severidade do superego e a um 
aumento do sentimento de culpa, o qual possui proporção à intensidade do sadismo anterior. Os 
ataques sádicos caminham, então, para o desaparecimento. Este trabalho corresponde a um relato de 
experiência, tendo como propósito a articulação da teoria psicanalítica com a prática de estágio 
supervisionado em processos clínicos do curso de psicologia da Universidade do Oeste Paulista. 
Compreende uma reflexão sobre o processo de psicoterapia de um jovem adulto, enfocando a 
dissolução edípica e a formação da autocrítica.    Um conflito edípico não dissolvido de modo saudável 
pode trazer muitas angústias, como a experiência de uma voz interna (superego rígido) que julga, pune 
e condena, pois uma parcela de nossa personalidade é formada a partir das relações infantis com as 
figuras de autoridade. A psicoterapia é conduzida a partir de recordações e repetições, o que torna 
possível a elaboração de conflitos edípicos e, por consequência, o desenvolvimento de um superego 
maduro. Desse modo, é possível que o trabalho terapêutico através do método psicanalítico venha a ser 
um instrumento de grande valia para a compreensão e a intervenção nos sofrimentos psíquicos. O 
estágio supervisionado apresenta-se ainda como uma experiência de suma relevância para estagiário, 
incentivando a cada dia a ampliação dos estudos e o enriquecimento gradual do trabalho.     A partir do 
atendimento de um jovem adulto, com duração cinquenta minutos, e de grupo de estudos, ambos 
realizados semanalmente, foram levantadas questões as quais ampliaram o entendimento e guiaram a 
psicoterapia individual. A queixa principal no caso em questão seria dificuldade de comunicação, 
especialmente em locais públicos e/ou em grupos, observando-se um senso autocritico muito severo, o 
que pode ser relacionado a um superego arcaico.    
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EMPRESA JÚNIOR: A INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO E OS ALCANCES DE 
UMA POLÍTICA DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

 
ANDRÉ LUÍS VIZZACCARO AMARAL  

ROSÂNGELA ROCIO JARROS RODRIGUES  
 

O Movimento Empresa Júnior (MEJ) surgiu na França, em 1967 e, no Brasil, duas décadas depois, 
possibilitando aos estudantes universitários uma maior imersão na realidade empreendedora, 
promovendo a interação entre a teoria e a prática e aproximando ainda mais a universidade à 
comunidade. Nesse sentido, uma empresa júnior (EJ) possui elementos que transversalizam as 
dimensões da pesquisa (por meio de sua vocação inovadora), do ensino (por sua natureza didático-
pedagógica) e da extensão (por meio da prestação de serviços à comunidade), com forte apelo à 
indissociabilidade entre elas. Na Universidade Estadual de Londrina (UEL), a ELO CONSULTORIA - 
Empresa Júnior de Psicologia está vinculada a um programa de formação complementar, dado o seu 
caráter continuado e sua natureza formativa, desde março de 2009. Os objetivos do programa se 
alinham aos do MEJ e constituem, de modo geral, em estreitar a relação entre teoria e prática, no 
campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT), e desenvolver habilidades e competências 
empreendedoras nos alunos para, assim, melhor realizarem a aproximação da universidade junto à 
comunidade, por meio da prestação de serviços relacionados à Gestão de Pessoas.    Desde 2015, foram 
geradas 28 vagas de estágio, junto à EJ, para alunos do Curso de Psicologia da UEL dedicarem-se, 
exclusivamente, à operacionalização da política de coordenação voltada para o empreendedorismo 
social e para a forte articulação interinstitucional, demonstrando a importância da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão no contexto das EJ.     Em 2013, quando a atual coordenação do 
programa o assumiu, foi realizada uma maior aderência da EJ com o perfil do Departamento de 
Psicologia Social e Institucional da UEL, ao qual o programa está vinculado e, desde então, foi 
implementada uma política de coordenação alinhada ao empreendedorismo social e voltada para a 
inovação técnica em POT e para a tecnologia social junto à comunidade. Entre 2013 e 2015, tal política 
foi introduzida no âmbito operacional, na orientação de projetos executados junto a pequenas 
empresas e outras empresas juniores de Londrina e região, resultando em serviços de melhor qualidade. 
Entre 2016 e 2017, a política de coordenação atingiu um nível estratégico por meio de um termo de 
cooperação técnica firmado com o Ministério Público do Trabalho, com o Instituto Nacional do Seguro 
Social e com a Fundacentro, para a prestação de serviços de avaliação psicossocial de segurados do 
INSS.    
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ENCONTROS DA EXTENSÃO COM A PSICOLOGIA E A VELHICE: DO ASILO PARA A UNIVERSIDADE.  
 

AMANA RAMOS VIEIRA  
MARIELE RODRIGUES CORREA  

 
Este trabalho relata a experiência de nosso projeto de extensão que tem por finalidade desenvolver 
oficinas de psicologia para grupos de idosos institucionalizados. Entendemos que o processo de 
envelhecimento da população lança desafios para as ciências, como a Psicologia, no sentido de 
promover ações que fomentem a participação social dos idosos nos espaços públicos, as relações 
intergeracionais e outros. Sob essa perspectiva, nosso trabalho acontece desde 2013 e envolve alunos 
do 4º ano e 5º anos de Psicologia da UNESP (Universidade Estadual Paulista, campus de Assis), que 
atuam no projeto "Produzindo práticas e saberes na atenção psicológica grupal a idosos 
institucionalizados na cidade de Assis (SP)", financiado pela Pró-Reitoria de Extensão da universidade.  O 
objetivo de nosso projeto de extensão é realizar atividades em grupo com idosos residentes em ILPIs 
(Instituições de Longa Permanência), com oficinas semanais de psicologia de uma hora e meia de 
duração, que acontecem na universidade ou nos espaços urbanos. A realização do projeto envolve a 
participação de um grupo de alunas e alunos do 4º ano e 5º anos do curso de Psicologia da UNESP-
Assis.    Constatamos que a saída do asilo para a universidade é um acontecimento positivo tanto para 
os idosos como para os estagiários e a própria faculdade. É importante ressaltar, também, que nosso 
trabalho, em consonância com o propósito acadêmico de atuar junto à comunidade externa e produzir 
conhecimento, tem propiciado a criação de novas ferramentas de atuação em psicologia para além do 
modelo clínico tradicional. Além disso, esse espaço grupal tem se mostrado como um lugar estratégico 
no sentido de questionar a lógica de isolamento e invalidação do ser que envelhece, ainda mais 
acentuada no caso de asilados, pois temos vislumbrado movimentos de potencialização e expansão de 
vida nos encontros com os idosos.     Pró-Reitoria de Extensão da UNESP (PROEX). Utilizamos o 
referencial o Grupo Operativo de Pichon-Rivière (1983), que privilegia a constituição dos vínculos 
afetivos e o grupo como espaço de aprendizagem e quebra de estereotipias. O número de participantes 
varia de 10 a 20 idosos com idade superior a 65 anos. As oficinas procuram criar um espaço 
potencializador das subjetividades, por isso utilizamos dispositivos para fomentar a criatividade e a 
autonomia nos idosos, como música, telas para pintura, fotografia, filmes, etc. Ao longo desse tempo 
em que o projeto de extensão é desenvolvido, foi possível abordar diversas temáticas, como senso-
percepção, habilidades manuais, resgate de histórias e memórias relacionadas à família, afetos, trabalho 
e outras, além de atividades para desenvolvimento motor e também de integração com a comunidade 
universitária local a cidade, por meio de visitas a locais onde normalmente os idosos asilados não 
frequentam.    
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EXPERIÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CUIDADORES DE UM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES  

 
ARIANE XAVIER DE CERQUEIRA  

 
É requisitado aos graduandos em psicologia a realização de um estágio no final do curso como avaliação 
dos conhecimentos teóricos desenvolvidos na vida acadêmica, de forma prática. Por conseguinte, foi 
definido como campo um serviço de acolhimento para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. Foi 
também estabelecido que a intervenção seria um acompanhamento aos cuidadores ao longo do 
ano. Realizar ação de promoção de saúde junto aos cuidadores/auxiliares da referida instituição, 
identificar suas dificuldades e contribuir à melhoria na convivência com os acolhidos; realizar encontros 
de escuta, para os cuidadores; propor técnicas para controle de possíveis agressões.     Houve 
dificuldades no cumprimento do cronograma por parte da instituição, por conta de mudanças 
constantes enfrentadas ao longo do semestre. Porém, nos contatos com os cuidadores foi possível 
perceber o esgotamento emocional e físico, a que estão submetidos, concomitante a experiencia de 
desamparo frente a direção da instituição. Conclui-se propondo a necessidade de continuidade da 
realização de ações como esta.     Posteriormente a um período inicial de observação das atividades na 
instituição, foram realizadas reuniões com os cuidadores em cronograma especifico estabelecido junto a 
direção da instituição. Nessas reuniões, os estagiários questionavam os cuidadores acerca das 
dificuldades enfrentadas no cotidiano e propunham intervenções especificas a partir das discussões de 
caso.     
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EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE COM UMA EQUIPE DE BASQUETEBOL  
 

FÁBIO VILAS BOAS  
 

O presente trabalho refere-se a uma experiência de estágio supervisionado, ligado ao curso de 
Psicologia da UNOESTE, com ênfase em Psicologia do Esporte. Trata-se da ação junto a uma equipe de 
basquetebol de um município do interior paulista, notadamente caracterizada pelo apoio ao treinador, 
trabalho este conhecido como umas das especificidades da atuação da psicologia do esporte onde é 
possível a produção de aportes teóricos da psicologia ao trabalho do treinador. O objetivo deste estágio 
é auxiliar o treinador no que tange à produção de estratégias de trabalhos tático e técnico com os 
atletas.    Os resultados atestam a boa aceitação do técnico ante as propostas do estagiário, visto que o 
seu planejamento tático e técnico tem sido elaborado considerando as operações e ações necessárias à 
execução dos mesmos, além da realização de reuniões periódicas com os atletas, no objetivo de explicar 
os motivos das atividades estabelecidas.      Para tanto, utiliza-se como referencial teórico a Teoria da 
Atividade de Leontiev. O auxilio na produção de um planejamento tático e técnico foi realizado uma vez 
por semana, durante um semestre letivo e teve como base o estudo da capacidade humana em planejar 
e antecipar mentalmente o produto das ações a partir da complexidade de sua atividade consciente, 
composta de suas unidades ou componentes denominadas ações e operações. Com isso, buscou-se a 
produção e criação de motivos compreensíveis e eficazes da atividade do atleta, bem como o significado 
e o sentido dos fundamentos do basquetebol por eles executados.    
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GRUPOS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM ESCOLAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA  
 

ALESSANDRA GISLOTI  
AMANDA FERREIRA DE SOUZA  

EDGAR BENDAHAN RODRIGUES  
FABIELE GONZAGA DA SILVA  

JESSIKA SIMONETTI LIMA  
PÂMELA YURIE NAKAGAWA  

THASSIA SOUZA EMIDIO  
 

A escolha por uma profissão, na maioria das vezes, coincide com a adolescência, um momento de 
redescobrimento, no qual o adolescente busca encontrar sua identidade, seus gostos, motivações, 
aquilo que deseja e que não deseja para si, muitas vezes se desvencilhando dos desejos e expectativas 
da família. A possibilidade de identificar seus próprios interesses e de perceber as influências de suas 
famílias nesse processo de escolha profissional é de suma importância para que isso se torne 
instrumento de conscientização na construção de seu projeto de vida. Nesse sentido, o presente projeto 
propõe a criação de grupos compostos por adolescentes do 3º colegial de escolas públicas e particulares 
do município de Assis, e pretende oferecer a estes um espaço de reflexão que auxilie no processo de 
construção da identidade profissional, visando a possibilidade de empoderá-los sobre suas histórias e 
dessa forma sobre suas vidas, experienciando o momento de escolha profissional de forma 
criativa. Busca-se, portanto, proporcionar aos adolescentes um espaço de reflexão acerca desse lugar 
que a família ocupa em sua escolha profissional, de escuta, onde é possível aliviar as angústias que 
acompanham esse processo e também um espaço potencializador, a partir da disseminação de 
informações sobre universidades, cursos, vestibulares, formas de ingresso, permanência estudantil, 
bolsas de estudo e outras questões que surgem ao longo do processo.    Com o desenvolvimento do 
projeto, pode-se verificar que as atividades realizadas com os grupos de escola pública e particular se 
diferenciam, ao passo que no primeiro, as discussões realizadas acerca dos desejos da família não 
produziram sentido para os jovens e a falta de informação deram espaço para discussões sobre as 
dificuldades de ser aluno de ensino médio de uma escola pública e sobre políticas afirmativas dentro das 
universidades, no segundo as reflexões sobre os desejos familiares fizeram mais sentido, o acesso a 
informações e possibilidades auxiliam os adolescentes nesse momento, evidenciando que a escolha 
profissional se dá a partir de fatores de ordem econômica, social, educacional e familiar; tais fatores se 
interrelacionam e formam um conjunto de determinantes que influenciam na escolha 
profissional.    Proex - Unesp Realizadas semanalmente, as atividades estruturam-se a partir de grupos 
operativos, variando de 12 a 15 alunos por grupo, com duração de oito a dez encontros de cinquenta 
minutos cada. Em um primeiro momento, os encontros visam levantar os interesses, hobbies, gostos, o 
que sabem sobre as universidades, cursos, assim como promover uma aproximação entre os alunos, 
extensionistas e próprio grupo. Nos encontros seguintes são realizadas atividades que visam disparar 
discussões e reflexões de forma a fortalecer o protagonismo do jovem em seu processo de escolha, bem 
como a retomada de sua história familiar em busca de refletir sobre as ressonâncias da experiência com 
o grupo familiar na escolha profissional.    
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INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA EM AMBIENTE ORGANIZACIONAL  
 

AMANDA RAMOS ARAÚJO  
CINTHIA HARUE HIRAI  

MONIQUE MARQUES DE FREITAS  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
A apresentação se dará a partir um relato único do estágio realizado pelas autoras no setor de Recursos 
Humanos da Universidade do Oeste Paulista, realizando ao longo do ano de 2017 atividades como: 
eventos dos dias das mulheres, mães e pais, treinamentos, processos de recrutamento e seleção, 
observações e entrevistas, intervindo sob orientações de sua supervisora, visando a promoção do 
campo psicológico dentro do referido setor. O desenvimento das ações do estágio visam a promoção da 
saúde mental dos trabalhadores, bem como o bem estar subjetivo.    As atividades realizadas promovem 
uma integração dos colaboradores, bem como o bem estar, sendo possível aferir um aumento da 
qualidade de vida, satisfação, produtividade e reconhecimento de seus papeis, sejam eles de 
funcionários, como de mulheres, mães ou pais. Os eventos e intervenções propiciam momentos de 
interação e reflexão para os colaboradores referente a sua atuação, aos conteúdos oferecidos pelos 
cursos, além de melhorias na satisfação e relação com a empresa.     O setor, situado no Campus I conta 
com quatro funcionárias, sendo duas psicólogas, uma secretária e uma estagiária, que respondem 
diretamente a Reitoria e trabalha em parceria com o setor de Departamento Pessoal. O Estágio 
Supervisionado em Promoção, Saúde e Trabalho conta como pré-requisito para a graduação em 
Psicologia, é iniciado no nono termo e é concluído no final do décimo e último termo do curso de 
Psicologia, sendo dividido em dois semestres. A carga horária total é composta por cento e trinta e três 
horas, ou dezenove semanas por semestre. Semanalmente são quatro horas práticas, dentro do 
ambiente de estágio e três horas de atividades teóricas, como supervisões e estudos em grupo. Nos 
momentos de supervisão são discutidas as atividades realizadas nos estágios, trocas de experiências e 
assimilação da teoria e postura ética. A construção desta experiência é um processo contínuo de 
assimilação dos conteúdos e da responsabilidade e autonomia requeridos na atuação psicológica.     
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INTERVENÇÕES COM ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SÓCIO EDUCATIVA: 
POTENCIALIZANDO VIRTUDES E FORÇAS DE CARÁTER  

 
GIANI CRISTINA DA SILVA DAS MERCÊS  

MARIANA SOTOCORNO SILVA  
 

O trabalho em questão tem como finalidade colocar em evidência o resultado do estágio supervisionado 
em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação, do curso de Psicologia. A proposta de intervenção buscou 
fundamentação na Psicologia Positiva, abordagem contemporânea da ciência psicológica que tem como 
foco o desenvolvimento das virtudes humanas.  Promover discussões e reflexões acerca da 
aplicabilidade das forças de caráter nas situações inerentes aos contextos nos quais estão 
inseridos.     Diante das temáticas trabalhadas com os adolescentes, pôde se observar o quanto eles 
tinham de bom para oferecer a sociedade, muitos não se enxergavam como alguém que trazia em si 
potencialidades e através das discussões eles foram se reconhecendo e se entendendo capaz, sempre 
que trazíamos um tema para eles poderem pensar sobre, era nítido a rigidez do grupo com relação à 
decisão a ser tomada, valores, e forma de encarar as situações. Então se conclui que os encontros foram 
eficazes em fazer pensar, sobre si, sobre o outro e as relações, possibilitando um novo repertório para 
esses adolescentes.      A realização deste trabalho contou com a participação de seis adolescentes na 
faixa etária de 16 a 19 anos, assistidos por um Centro de Referencias Especializado de Assistência Social 
(CREAS-LA/PSC) Os encontros ocorreram semanalmente, com duração de uma hora e trinta minutos. As 
temáticas dos encontros foram forças de caráter e virtudes. No primeiro bloco temático a virtude 
enfatizada foi a Coragem e as forças Perseverança, assiduidade e diligência e Deleite, Entusiasmo e 
Energia, Coragem e bravura, Honestidade, autenticidade e sinceridade. No segundo bloco enfatizou-se a 
virtude Justiça e as forças Cidadania, trabalho em equipe e lealdade; Liderança e Integridade, igualdade 
e justiça. Juntamente com os temas apresentados, a cada encontro uma técnica diferente era 
trabalhada para complementar e propiciar uma reflexão sobre o tema, como o autorretrato, árvore da 
vida, composição familiar, casa real x casa ideal, entre outras. Foram utilizados também trechos de 
filmes e vídeos. Desde o primeiro encontro foi estabelecido um contrato com os adolescentes, em que 
foram estabelecidas algumas regras para o bom andamento do grupo. Ao final de cada encontro um 
feedback era solicitado para que os adolescentes pudessem compartilhar suas opiniões sobre o tema 
trabalhado, e também para que pudessem solicitar algum novo tema para ser trabalhado.     
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INTERVENÇÕES PSICOSSOCIAIS NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR: UM RELATO DE 
EXPERIÊNCIA  

 
HARYADNY KAMYLLA MACEDO MUNIZ  

DANIELA MARIA DE SOUSA  
SARA MANEA FERREIRA  

ALEX SANDRO GOMES PESSOA  
 

O presente trabalho faz parte do projeto de extensão "GiraMundo: Desenvolvimento de Condutas Auto 
protetivas em Crianças Expostas a Indicadores de Risco Psicossocial" e foi desenvolvido em uma escola 
pública na cidade de Presidente Prudente que atende crianças matriculadas na educação infantil e 
ensino fundamental.  O objetivo do projeto é, através de atividades lúdicas, desenvolver nas crianças a 
compreensão sobre mecanismos de autoproteção para a prevenção de possíveis situações de violência 
e violação de direitos, auxiliando-as na garantia da integridade e dos direitos da criança.     Através da 
intervenção, as estagiárias detectaram três casos de violação de direitos das crianças: violência física, 
violência psicológica e trabalho infantil. Nos três casos, os profissionais da escola e a equipe 
multdisciplinar do CREAS Criança e Adolescente (responsável pelo atendimento de casos de violência no 
município) se incumbiram da análise aprofundada de cada caso e procedeu com os encaminhamentos 
necessários para a restituição dos direitos das crianças.    UNOESTE O grupo de estagiárias, uma vez por 
semana, intervêm em escola de ensino fundamental e em um CRAS, utilizando material adaptado, com 
uma estrutura organizada em em 03 módulos. Os temas principais abordados nos módulos são 
autoestima, conceito de limite e espaço pessoal, carinhos saudáveis e não saudáveis e redes de 
proteção. Durante as intervenções, algumas crianças apresentaram conteúdos (relatos, desenhos etc) 
relativos a violação de direitos.     
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MOTIVAÇÃO E DESMOTIVAÇÃO NO TRABALHO- DESENVOLVENDO POTENCIALIDADES  
 

NATÁLIA CRISTINE FRIZANCO PINHEIRO  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
A Psicologia é a ciência do comportamento humano, da cognição, da emoção e da motivação. Ela pode 
ser subdivida em diversas especializações, algumas delas se preocupam basicamente com o próprio 
conhecimento da psicologia como ciência, enquanto outras se voltam também para a aplicação daquela 
ciência. A psicologia organizacional se enquadra nessa última categoria ocupando-se tanto da ciência 
psicológica como com a sua aplicação aos problemas das pessoas nas organizações. Sentiu-se a 
necessidade de realizar um levantamento das necessidades existentes, oferecendo auxílio na percepção 
de situações e comportamentos prejudiciais e solução para o enfrentamento das dificuldades nas 
relações individuo/trabalho. Com base nisto, formulou-se entrevistas e questionários que identificasse 
esses aspectos.  O objetivo foi analisar as possíveis situações que viessem desmotivar o trabalho e o 
desenvolvimento positivo dos indivíduos, favorecendo as competências pessoais, plano de carreira e 
bem estar profissional.    Conclui se que de modo geral todas as entrevistadas se sentem aptas em 
realizar suas funções, sentindo se também realizadas e reconhecidas com o trabalho da empresa para 
com elas, mais se sentem desmotivadas quando se deparam com problemas pessoais.     A metodologia 
utilizada foi à criação e aplicação de questionários e entrevistas individuais, onde os interessados 
puderam responder de modo particular. Foram realizados dois questionários, sendo um com questões 
abertas e outro com questões fechadas, sendo elas diretivas, contendo aspectos pessoais e profissionais 
que pudessem levar a motivação e desmotivação no trabalho.    
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O CLIMA ORGANIZACIONAL COMO DIAGNÓSTICO  
 

SILVIA MARCELA BOSSONI SOUZA  
ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN.  

 
O diagnóstico organizacional permite uma visão integrada da organização ou de algum problema 
específico o que possibilita melhor direcionamento dos investimentos ou remanejamento, mobilização e 
envolvimento de equipes para atingir objetivos esperados, para que haja uma intervenção é necessário 
saber qual o setor que precisa ser melhorado. a intervenção psicológica no ambiente de trabalho não se 
dá de forma direta, são necessários técnicas e procedimentos específicos que realizem esta 
intermediação entre psicologia e organização. A pesquisa de clima organizacional é uma ferramenta 
objetiva e segura, isenta de comprometimento com a situação atual, em busca de problemas reais na 
gestão dos Recursos Humanos. Administrar o clima se tornou uma estratégia para todas as 
organizações, especialmente para aquelas que desejam melhorar a qualidade de seus produtos e 
serviços, a gestão participativa implica a participação dos colaboradores e entre outras coisas 
pressupõem ouvi lós, não só nas questões profissionais como também pessoais, ou seja, a maneira 
como os mesmos sentem a empresa. A pesquisa de clima organizacional com fins de diagnóstico tem 
como objetivo identificar em quais aspectos pode ser melhorado na empresa sem a mesma ter 
apresentado uma demanda.    Administrar baseando se no clima da organização se tornou um 
compromisso dos gestores de todos os setores, conhecer a satisfação, as necessidades e expectativas de 
uma equipe são um papel gerencial importante para o sucesso das organizações.     A avaliação das 
necessidades de uma organização deve ir muito mais além da aparência imediata dos fenômenos. Para a 
coleta de dados foi utilizada entrevista informal com o gerente geral, com o gerente do setor de vendas, 
observação dos funcionários no ambiente de trabalho e pesquisa de clima organizacional, possibilitando 
um diagnóstico de quais os fatores que contribuem para alavancar o índice de satisfação e quais as 
oportunidades de melhoria, permitindo organizar e programar ações que atendam as necessidades dos 
colaboradores e da empresa, mesmo quando estas não apresentam de primeiro momento uma 
demanda explícita.    
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O COMPLEXO DE ÉDIPO EM ANÁLISE  
 

ANA CAROLINA ALVES VIEIRA DOS SANTOS  
SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  

 
A teoria Freudiana apresenta diversos aspectos de nossa subjetividade irreflexa, ampliando a ótica em 
relação ao psíquico e a possibilidade de analisar a organização da mente, outorgando à Psicanálise um 
lugar no patamar da ciência. A partir da leitura da teoria de Melanie Klein, pós-freudiana, entendemos o 
Complexo de Édipo como um fenômeno central e essencial no desenvolvimento da sexualidade, em 
meninos e meninas, durante a primeira infância. A questão edipiana é basicamente o processo de 
separação da vinculação entre a criança e a mãe e o surgimento das diferenças e categorias; da 
percepção de um terceiro. Há um movimento da criança em separar-se da mãe e em contrapartida, a 
resistência diante do entendimento da perda. Quanto mais distante da mãe, mais se consolida a 
passagem edipiana; assim, surgem marcas de uma falta que habita o sujeito, que não se apaga e vai se 
reeditando no decorrer da vida. Este é o momento da apropriação do inconsciente, é como o indivíduo 
entende e lê a castração, a falta e o desejo. A partir do narcisismo primário, surgem as escolhas de 
objeto e consequentemente a orientação dos desejos, a diferença sexual, o retorno do que foi 
recalcado, entre tantos outros sintomas. Enfim, é através e a partir do Édipo que se produzem os modos 
de ser em cada um. Como objetivo, este trabalho pretende demonstrar a articulação da teoria e da 
prática na clínica, uma vez que, através da escuta e análise do conteúdo trazido ao encontro surge a 
possibilidade da apreensão dos sintomas, oferecendo espaço para a construção do aluno-terapeuta e 
auxílio ao paciente na árdua tarefa de nomear suas angústias e compreender os caminhos que o 
levaram a ser quem é.    A clínica psicanalítica nos orienta a ser cautelosos e pacíficos na atuação, 
oferece um suporte teórico diluído em pequenas doses, pois em doses elevadas, produziriam a falsa 
sensação de saber. Caminhar com o sujeito em sua demanda pela libertação e apreciação do que ficou 
simbolizado, é uma trajetória difícil e lenta, contudo, a beleza dos passos surge ao desmistificar o que o 
assusta e transformar o desconhecido em algo palpável e visível aos olhos.     A clínica psicanalítica 
oferece ao sujeito um setting seguro para experienciar sua inquietude e encontrar no analista um 
espelho para o que precisa ser visto. Surgiu no aluno-terapeuta a necessidade de uma reflexão teórica 
sobre os aspectos trazidos; no caso específico a que se refere esse trabalho, foram as marcas de seu 
processo edípico e sua influência determinante na trajetória do paciente. O estágio compreende 
atendimentos semanais, com supervisões conseguintes, por dois semestres. É fundamentado e 
desenvolvido por meio da teoria psicanalítica e o processo de observação resultou na percepção de 
aspectos subjetivos do paciente, importantes ao tema escolhido para reflexão, tais como 
distanciamento da relação familiar, identificação afetiva com pessoas do mesmo sexo, introspecção, 
resistência e silêncio, entre outras características.    
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O ESTÁGIO EM PSICOLOGIA CLÍNICA - CONTRIBUIÇÕES DO TRABALHO DE SANDOR FERENCZI À CLÍNICA 
PSICANALÍTICA NA ATUALIDADE  

 
THASSIA SOUZA EMIDIO  

 
Ferenczi foi discípulo de Freud e desenvolveu conceitos e formulações no campo da psicanálise, 
trazendo grandes contribuições para o desenvolvimento desta. Este trabalho objetiva apresentar a 
prática desenvolvida dentro de um grupo de estágio curricular do curso de Psicologia da Unesp, no qual 
as obras de Ferenczi constituem parte fundamental da bibliografia estudada e das discussões dos 
atendimentos clínicos realizados.    A ênfase sobre questões relacionadas à postura do analista, a 
sensibilidade da escuta e ao complexo campo da intersubjetividade delineou um posicionamento outro 
frente as formas ortodoxas do ofício analítico. Para Ferenczi, o excesso de interpretações empobrecia a 
autocrítica sobre as próprias limitações do analista, de modo a exaurir sua capacidade de "sentir com" o 
paciente, esta, por sua vez, era descrita como um instrumento essencial de compreensão da experiência 
psíquica do paciente. Nesta perspectiva, diante das configurações da clínica na atualidade a retomada 
de seus trabalhos enriquecem o olhar e a escuta clínica e colaboram com nossas reflexões sobre as 
demandas que se apresentam ao ofício do psicoterapeuta. A ênfase sobre questões relacionadas à 
postura do analista, a sensibilidade da escuta e ao complexo campo da intersubjetividade delineou um 
posicionamento outro frente as formas ortodoxas do ofício analítico. Para Ferenczi, o excesso de 
interpretações empobrecia a autocrítica sobre as próprias limitações do analista, de modo a exaurir sua 
capacidade de "sentir com" o paciente, esta, por sua vez, era descrita como um instrumento essencial 
de compreensão da experiência psíquica do paciente. Nesta perspectiva, diante das configurações da 
clínica na atualidade a retomada de seus trabalhos enriquecem o olhar e a escuta clínica e colaboram 
com nossas reflexões sobre as demandas que se apresentam ao ofício do psicoterapeuta. Referências: 
FIGUEIREDO, L. C. Psicanálise: elementos para a clínica contemporânea. São Paulo: Escuta, 2008. 
__________. Palavras cruzadas entre Freud e Ferenczi. São Paulo:Escuta,1999. FERENCZI, S. Obras 
Completas. Psicanálise I a IV. Revisão e tradução de Cláudia Berliner.São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
_________. Diário Clínico. Revisão e tradução de Cláudia Berliner.São Paulo: Martins Fontes, 1992. 
KATZ, C. Ferenczi:história, teoria e técnica. São Paulo:Ed. 34,1996. KUPERMANN, D. Presença Sensível. 
Cuidado e criação na clínica psicanalítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,2008.      A Ferenczi eram 
encaminhados os chamados "pacientes difíceis", sendo estes os casos que fugiam do manejo clínico da 
neurose e apresentavam estados mais regredidos, como pacientes psicossomáticos, psicóticos e 
narcísicos. Diante destes pacientes, Ferenczi desenvolveu formulações que se diferenciaram do modelo 
hegemônico de interpretação simbólica freudiana, apresentando-se em consonância com as demandas 
que configuram os desafios da clínica psicanalítica na atualidade.    
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O FALSO SELF: UMA PERSONALIDADE ADAPTADA  
 

SILVIA MARCELA BOSSONI SOUZA  
SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  

 
A teoria do amadurecimento de Winnicott permite compreender que todo ser humano possui um 
potencial ao amadurecimento, para isso necessita de um ambiente facilitador. Se houverem falhas na 
maternagem o sentimento de ser estará prejudicado, podendo surgir um falso Self. O falso self é uma 
forma primitiva de autossuficiência na ausência de cuidado, sua função é proteger o verdadeiro self; é 
uma defesa, na medida em que o verdadeiro self é a fonte dos impulsos. O verdadeiro self não tem 
forma ou significado a priori, trata-se de um potencial que não está estabelecido no nascimento; é 
através da experiência vivida com o outro que o potencial herdado ganha contorno e pode 
emergir.  Articular teoria psicanalítica e prática de estágio supervisionado, com conceitos e definições 
que caracterizam a psicoterapia, construindo desta forma um raciocínio que proporcione uma melhor 
assimilação da teoria desenvolvida por Melaine Klein e D. W. Winnicott. Na clínica se vê em pacientes 
cujo eixo é o falso self, uma busca por relações com parceiros diversos, o contato corporal e sexual seria 
para suprir uma presença de mundo, como uma forma de holding/handling (Naffah 2005). Nos 
indivíduos que possuem grande potencial intelectual, a mente se torna o lugar do falso self, 
desenvolvendo uma dissociação entre a atividade intelectual e a existência psicossomática.     O 
verdadeiro self precisa de um ambiente facilitador que permita que o indivíduo adquira uma realidade 
psíquica pessoal, ou seja, sentir que o mundo é real e experimentar a continuidade de sua existência. A 
psicoterapia seria um rosto que reflete o que há para ser visto, sendo esta suficientemente boa, o 
paciente descobrirá seu self verdadeiro sendo capaz de existir e sentir-se real. Descobrir através desta 
experiência um modo de existir como si mesmo, ter um self para o qual retirar-se para o relaxamento. 
Desta forma, o existir passa para a dimensão do real, de pertencer a um lugar no qual é possível estar de 
verdade, tocar e ser tocado, ser presença e realizar seu gesto.      O presente trabalho originou-se da 
prática do Estágio Supervisionado em Processos Clínicos do curso de Psicologia da UNOESTE. Os 
atendimentos são realizados na clínica escola da UNOESTE, contam com um encontro semanal pelo 
período de um ano, tendo como referência a teoria psicanalítica de Melaine Klein e Winnicott. Os 
psicanalistas contemporâneos têm enfrentado desafios significativos em relação ao diagnóstico de 
pacientes que adquiriram certa estrutura psíquica refletida em conquistas sociais, como formação 
acadêmica, profissão, certos tipos de relacionamentos etc. Estes pacientes procuram análise em 
situações de extrema angústia e geralmente sem uma compreensão de si, uma ausência de sentido de 
saber, com um senso de irrealidade de que a vida não vale a pena.     
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O PAPEL DO CURRÍCULO ESCOLAR NO DESENVOLVIMENTO OMNILATERAL DO ADOLESCENTE NO 
ENSINO MÉDIO  

 
MEIRE ELEN CRISTINA GARCIA PEREIRA  
MILLENA CAROLINE DE SOUZA PEREIRA  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

O presente trabalho é um relato de experiência do estágio supervisionado em Psicologia Escolar, que é 
caracterizado como pré-requisito para a conclusão do curso de Psicologia da Universidade do Oeste 
Paulista. As ações e observações empreendidas foram realizadas em uma Escola Estadual do município 
de Presidente Prudente. Caracteriza-se a análise dos seguintes materiais; Proposta Curricular do Estado 
de São Paulo, Caderno do Professor e Caderno do Aluno; das turmas do terceiro ano do Ensino Médio, 
tomando como base as especificações da atuação do Psicólogo Escolar segundo o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP). O objetivo principal da análise do material acima mencionado visa a produção de um 
programa de formação de professores e alunos no que tange a importância dos conteúdos escolares 
para o desenvolvimento psicológico, rompendo assim com a tendência de uma prática pedagógica 
pragmática e patologizante, e partindo dos dados coletados, levantar e debater questionamentos 
relacionados à abrangência e efetividade da organização do currículo escolar.     Com as análises 
realizadas até o presente momento evidenciou-se um significativo déficit na organização do currículo no 
que se refere a formação de conceitos científicos. Já na observação das disciplinas ministradas, foi 
evidenciado que elas não contemplam de forma adequada os conhecimentos necessários para a futura 
prática profissional e cotidiana.     O estagio aconteceu a partir de reuniões semanais com duração de 
quatro horas. As informações colhidas são discutidas em supervisão e analisadas com base nos 
pressupostos da Psicologia Histórico Cultural e da Pedagogia Histórico Crítica. Além da analise do 
material didático é também verificada sua aplicabilidade por meio de observações em sala de aula, de 
disciplinas, tais como; português, matemática, história, geografia, biologia, física, química, artes, etc.    
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O TREINAMENTO PSICOLÓGICO NO KARATÊ: UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA DO 
ESPORTE.  

 
JOCINAIDI CRISTINA COSTA MARCELINO  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

O presente trabalho refere-se a uma atividade de estagio supervisionado específico em promoção de 
saúde, trabalho e educação, do curso de psicologia da UNOESTE, com ênfase na área da psicologia do 
esporte. Com base nos aportes teóricos da Teoria da Atividade, realiza-se uma intervenção em uma 
academia de Karatê num município do interior paulista, a partir da demanda apresentada pelo treinador 
da equipe, que levantou a necessidade de um trabalho psicológico que possibilitasse o desenvolvimento 
da atenção e controle das emoções dos atletas. Este trabalho tem como objetivo criar um programa de 
treinamento psicológico com atletas de competição de arte marcial de karatê.     Pode-se verificar uma 
adesão ao trabalho da psicologia do esporte por todos os atletas e pelo treinador. Os resultados dos 
treinamentos psicológicos, aliados aos treinamentos físicos, técnicos e táticos, foram evidenciados nas 
cinco competições que a equipe participou durante o trabalho de estágio. Especificamente na 
modalidade Kata, a equipe conquistou cinco medalhas de ouro e três de prata. Além disso, dos sete 
atletas participantes da última eliminatória, cinco deles foram classificados para o campeonato 
brasileiro de Karatê.      A prática de estágio é realizada semanalmente com quinze atletas entre 9 e 18 
anos de idade. Com base na teoria acima citada, o desenvolvimento da atenção e o controle das 
emoções não ocorrem de maneira natural, tampouco isoladas da totalidade do sistema funcional 
complexo que é constituído de funções afetivo-cognitivas tais como sensação, percepção, atenção, 
memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimento e emoção. Entende-se, também, que tais 
funções psíquicas não se desenvolvem fora das atividades que as requeiram. As estratégias de trabalho 
caracterizaram-se na técnica de visualização mental de ações e operações envolvidas na modalidade 
Kata (forma de combate). Cada encontro, um novo Kata é escolhido pelo treinador e os atletas devem 
visualizar as operações e ações necessárias e posteriormente descrevê-las e executá-las. Essa técnica 
exige do atleta a distribuição entre atenção focal e vigilante, memória dos movimentos e nomes de cada 
golpe, significação das ações por meio do pensamento e linguagem e na descrição de cada etapa do 
kata, domínio das emoções nas atividades de visualizações e protagonizações de competições, bem 
como o desenvolvimento da imaginação criativa.     

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1864 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Psicologia    

 
 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ADOLESCENTE  
 

LUCIMAR BORGES SUKERT  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

VIVIANE DE OLIVEIRA  
 

Este trabalho apresenta a experiência de estágio desenvolvida em um projeto socioeducativo 
desenvolvido com adolescentes de 15 a 17 anos em uma instituição que prepara jovens aprendizes para 
o mercado de trabalho. A principal atividade desta instituição é proporcionar aos jovens e adolescentes 
inclusão social através de ações socioeducativas e inserção no mercado de trabalho. Para que este 
objetivo seja alcançado, existe uma equipe multidisciplinar composta por profissionais capacitados tais 
como psicólogo, assistente social, equipe de direção e estagiários de outras áreas como pedagogia, 
informática , administração, entre outros, todos com o objetivo de promover o estímulo e 
desenvolvimento das competências pertinentes a qualidade de vida do adolescente, oportunizando o 
aprimoramento de seus talentos nos diversos contextos em que está inserido.   O trabalho realizado 
nessa instituição possui o objetivo de promover a saúde mental dos adolescentes através do 
desenvolvimento de suas habilidades pessoais e sociais para o ingresso no primeiro emprego. O 
adolescente tem que percorrer um caminho de crescimento que inclui enxergar o mundo com seus 
próprios olhos, vivenciar conflitos em relação ao seu papel pessoal e papel profissional.     Com este 
trabalho, podemos perceber o impacto positivo que este trabalho promove na vida do adolescente 
dando o suporte psicológico na resolução de conflitos e desafios que são característicos da fase da 
adolescência. O trabalho com os grupos de adolescentes permitiu vivenciar os limites e possibilidades 
de atuação desta área. A atuação junto aos adolescentes e o desafio da prática geraram 
questionamentos e reflexões. Muitas vezes nos sentimos impotentes diante das demandas dos 
adolescentes.       A orientação profissional psicológica oferece ajuda nesse momento, propiciando ao 
adolescente, condições para uma experiência de auto-reflexão e aprendizado, visando a um trabalho 
mais consciente. Para a realização deste trabalho utilizou-se dinâmicas de grupo, apresentação de filmes 
e roda de discussão, sendo que foi ocorrido um encontro semanal com duração de quatro horas. O 
referencial teórico foi a Psicanálise.     
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ADOLESCENTES: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE TRABALHO EM 
GRUPO  

 
ALESSANDRA GISLOTI  

AMANDA FERREIRA DE SOUZA  
EDGAR BENDAHAN RODRIGUES  

FABIELE GONZAGA DA SILVA  
JESSIKA SIMONETTI LIMA  

PÂMELA YURIE NAKAGAWA  
THASSIA SOUZA EMIDIO  

 
O projeto de extensão universitária "Orientação Profissional: uma abordagem centrada na psicanálise 
de famílias" tem como proposta assessorar o jovem na construção de sua identidade profissional, e 
reconstruir a trajetória profissional e familiar do participante, que estão próximos de realizar a escolha 
profissional, pois a família aparece por meio da representação que estes trazem no momento do 
atendimento, em que buscamos compreender como a história da família traz ressonâncias no momento 
da escolha da profissão  Realizar atendimentos de pessoas que estão vivenciando o momento da 
escolha da profissão e empoderá-los mediante suas possibilidades de escolha.    A partir do 
desenvolvimento das atividades em grupos, percebemos que as pessoas que participaram das 
atividades traziam em suas falas a necessidade desse espaço de escuta, onde se possa pensar nos 
impasses diante das escolhas que a vida apresenta. E também podemos perceber que os que já tinham 
já alguma formação ou trabalhavam há um tempo traziam essa angústia de estar na profissão ou curso 
errado, uma vez que alguns deles já estavam no mercado de trabalho ou prestes a ingressar e isso 
causou uma insegurança e angústia, portanto esse espaço de escuta foi fundamental para eles poderem 
refletir a reescolha da profissão. Ao final do processo, os participantes identificaram alguns de seus 
próprios desejos e interesses, assim como as influências da família em seus processos de escolha, 
podendo assim construir uma possibilidade mais reflexiva de escolha profissional.     Pró-Reitoria de 
Extensão - PROEX/UNESP O projeto foi realizado no Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada da UNESP - 
Campus Assis e se desenvolveu da seguinte forma: primeiramente, foi realizada uma ampla divulgação 
do projeto com cartazes nas escolas e cursinhos públicas e particulares do município. Posteriormente, 
abriu-se um período para a inscrição para então iniciarmos as atividades. O grupo era composto por 
participantes de diversas faixas etárias, e em diferentes processos de escolha profissional, o que 
possibilitou uma troca interessante entre o grupo. Os atendimentos foram realizados com duração 
média de uma hora e trinta minutos, uma vez por semana, por oito semanas, de abril a junho de 2017. 
Os grupos foram coordenados por duas alunas-estagiárias e as supervisões do projeto ocorreram 
semanalmente. Os atendimentos se organizaram a partir da demanda do grupo. Foram realizadas 
dinâmicas, em busca de oferecer a estes um espaço de reflexão e escuta onde as ansiedades e angústias 
relacionadas ao processo de escolha de cada pessoa pudessem ser refletidas e compartilhadas. 
Utilizamos também, como recurso técnico, o genograma, como um dispositivo para a retomada da 
história familiar desses jovens. Os genogramas eram feitos separadamente e posteriormente 
apresentados e discutidos em grupo.     
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PROCESSO DE SELEÇÃO EM EMPRESA DO SEGMENTO DE AUTO- FALANTE  
 

CAMILA EDUARDA MARRA  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
O presente trabalho refere-se às atividades realizadas no Estágio Supervisionado em Promoção de 
Saúde, Trabalho e Educação (ESPSTE), como parte do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da 
Saúde, da Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, São Paulo. Observando o campo 
empresarial, podemos perceber que a demanda por profissionais na área Organizacional tem crescido 
de forma significativa. Também a carência de profissionais capacitados para exercerem essa função, ou 
seja, lidar com diversos tipos de problemas organizacionais, desenvolver as habilidades, trabalhar os 
relacionamentos interpessoais, principalmente em equipes numerosas, clima organizacional e 
principalmente a saúde do trabalhador como um todo. Atuação do psicólogo organizacional no campo 
profissional pode ser representada em diversos subcampos: administração pessoal (recrutamento e 
seleção, movimentações e desligamento) qualificação e desenvolvimento (treinamento, avalição de 
desempenho, desenvolvimento de carreiras), comportamento organizacional (grupos e lideranças, 
motivação e satisfação, cultura organizacional, etc.) condições e higiene do trabalho (segurança e 
acidentes, ergonomia, saúde e manejo do estresse, programa de bem estar, assistência psicossocial), 
relações de trabalho (programa de integração, regulação de conflito, etc.), e mudança organizacional 
(diagnostico organizacional, qualidade de vida no trabalho e programa qualidade total).  O objetivo é 
descrever a criação e implementação do Sistema de Recrutamento e Seleção, em empresa do segmento 
auto - falante.     Concluímos que a implantação dos segmentos de recrutamento e seleção é importante 
para desenvolvimento da empresa. Este processo facilita no preenchimento da vaga em aberto na busca 
de candidatos com perfil básico legal ou específico do cargo exigido, onde os critérios das vagas estão 
bem definidos, bem como os requisitos dos candidatos e suas qualificações.      Para a efetivação do 
estágio supervisionado foi inicialmente realizado um convênio entre a Unoeste e a empresa, que atua 
no segmento de auto-falante. Após firmado o convênio, as atividade deram início com a participação de 
todas as atividades realizadas. Na empresa, foram desenvolvidas com a ajuda do diretor a criação do 
processo de Recrutamento e Seleção da empresa, que será parte do Sistema de Gestão de Pessoas. As 
seguintes atividades foram desenvolvidas: Avaliação dos requisitos para cada cargo; requisitos 
comportamentais para cada cargo; criação do formulário de requisição de pessoa e construção 
detalhada do procedimento (Do Recrutamento; Da caracterização; Das inscrições; Das Avaliações; Dos 
instrumentos; Dos Exames Médicos e Documentação; Da avaliação do período de experiência e Da 
entrevista de desligamento. A criação deste procedimento auxilia na definição de critérios para a 
contratação de pessoas e no fluxograma, garantindo assim a manutenção das propostas da empresa em 
sua missão, visão e valores.     
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PROGRAMA DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES (SAICA)  

 
AMANDA MAGALHÃES SAWAMURA BONFIM  

LARA BACCAR FONSECA CASAROTTO  
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  

 
O acolhimento de crianças e adolescentes é uma medida prevista pelo Estatuto da Criança e do 
Adolescente, de caráter provisório, que visa garantir os direitos que foram violados. Uma vez no Serviço 
de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), o indivíduo recebe cuidados básicos 
e é inserido em ações que visam o reconhecimento e superação das violências recebidas, além do 
fortalecimento do vínculo da família em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Fazendo História 
atua desde 2005 e tem como missão colaborar com o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, 
tendo como objetivo oferecer atenção aos serviços de acolhimento, propondo programas a serem 
desenvolvidos com as crianças e adolescentes acolhidos e também com os profissionais que atuam com 
esse público. Dentre os programas oferecidos pelo Instituto Fazendo História, será relatada a 
experiência de formação dos trabalhadores dos SAICAs, realizada no município de Presidente Prudente, 
incluindo os dois serviços de acolhimento da cidade, e também dos municípios da região.  Como 
objetivo, o presente projeto visa construir junto às equipes um espaço de reflexão acerca de sua 
atuação, aliando conhecimento teórico e atividades experienciais, buscando uma formação reflexiva e 
ativa, com uma visão integrada da realidade, levando em consideração que os profissionais que lidam 
com a complexidade de uma criança ou adolescente que precisou ser separado de sua família de origem 
precisam de espaços de reflexão e aprimoramento da sua prática.     Estes encontros procuram provocar 
a reflexão dos profissionais sobre o cotidiano dos serviços para construção de novas estratégias e 
manejos que promovam a melhoria da qualidade dos serviços e contribuam para ações que garantam o 
direito a convivência familiar e comunitária das atividades.     A metodologia é caracterizada por 
capacitações realizadas aos sábados, uma vez por mês, em data estabelecida previamente. Os encontros 
duram cerca de quatro horas, com a participação de no mínimo dois profissionais por instituição, 
totalizando cerca de 40 profissionais por encontro, entre eles equipe técnica, educadores e gestores. No 
espaço de formação são levantados temas envolvidos no cotidiano desses profissionais, tais como: a 
importância do brincar, sexualidade, violência, rituais de chegadas e partidas, adolescência, entre 
outros, que são discutidos por especialistas, a fim de introduzir questões teóricas e aprofundar o 
conceito de cada tema, e a promoção de debates em pequenos grupos, o que possibilita a troca de 
experiências e vivências entre os profissionais de diferentes contextos institucionais.    
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PROJETO DE INTERVENÇÃO EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL PARA PACIENTES PSIQUIÁTRICOS.  
 

AMANDA SEVERO LINS VITTA  
THALITA MONTEIRO CORREIA  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

O projeto foi pensado para a área da saúde mental de uma associação do município de Presidente 
Prudente que abrange duas áreas, sendo uma área infantil e a outra a área de saúde mental, onde tem 
suas extensões. Nas extensões da área da saúde mental conta-se com uma oficina de trabalho destinada 
ao desenvolvimento profissional de pacientes egressos de hospitais psiquiátricos. Pensando na 
capacidade e na importância que um trabalho tem na vida de cada individuo, seja ele, portador ou não 
de doença mental, o projeto foi pensado em reabilitar cada individuo em áreas especificas de trabalho 
conforme suas habilidades.  O objetivo é estimular um processo de aprendizagem, para buscar a eficácia 
no gerenciamento das questões psíquicas de cada individuo, com o respeito no limite de cada um, para 
que todos tenham condições de voltarem ao mercado de trabalho.    Após o trabalho em grupo, 
percebeu-se uma evolução de cada indivíduo no sentido de compreender as suas necessidades e limites 
dentro de uma situação de trabalho coletivo e da conscientização de trabalhos os quais se julga capaz de 
exercer em sua vida.     No primeiro momento foram realizados os primeiros contatos com profissionais 
e participantes da oficina e observações sistemáticas. Posteriormente foram realizadas uma anamnese, 
com a finalidade de reconstituir a história do sujeito conforme a sua percepção. A anamnese foi 
realizada com os participantes da oficina, e abrangeu questões voltadas à família, a infância, o convívio 
social, escola, desenvolvimento, trabalho, internações, e entendimento da situação atual. Após a 
realização da anamnese foram divididos os grupos por patologias e necessidades que surgiram em cada 
anamnese. O trabalho em grupo está voltado para a orientação profissional dos participantes e foi 
realizado em cinco encontros. As respectivas atividades em grupo são: Primeiro encontro com o grupo - 
Técnica: Teia do envolvimento Segundo encontro com o grupo - Técnica: Nave de Noé Terceiro encontro 
com o grupo - Técnica: Trabalho em equipe Quarto encontro com o grupo - Técnica: Árvore das 
preferências. Devolutiva do grupo     
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PROJETO DE PSICOLOGIA JURÍDICA EM VARA DA INFÂNCIA E VARA DA FAMÍLIA - UM ESTUDO 
QUANTITATIVO  

 
LAYSA PAULA GREGUI  

KARINA DE OLIVEIRA SOUZA  
LARA BACCAR FONSECA CASAROTTO  
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  

 
Segundo o documento de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, 
é de fundamental importância à existência de equipe técnica especializada, bem como de espaço para 
trocas, onde possam reunir-se com educadores para compartilhar as experiências e desafios 
decorrentes da atuação e encontrar soluções conjuntas. Com base nestas colocações o Projeto de 
Psicologia Jurídica em Vara da Infância e Vara da Família vem de encontro com esta necessidade, 
atuando em conjunto com as propostas do Instituto "Fazendo Minha História", que tem em sua rede 
diversos programas e serviços desenvolvidos para o público do SAICA - Serviço De Acolhimento 
Institucional Para Crianças E Adolescentes, sejam para as crianças e adolescentes ou para a própria 
equipe. Desta forma, o presente estudo diz respeito às capacitações realizadas com a equipe técnica do 
SAICA, expondo aqui uma análise quantitativa e qualitativa feita a partir de um desses encontros O 
objetivo deste projeto é mostrar como é importante capacitar a equipe de técnicos e educadores para 
obter um serviço de acolhimento mais habilitado para o cuidado com a demanda.     Diante da temática 
trabalhada com os profissionais envolvidos nos serviços de acolhimento, pode se observar o interesse 
pelas capacitações, para produção de um trabalho mais preparado e alinhado com as necessidades das 
crianças e adolescentes no dia-a-dia. A partir dos relatos das vivencias de cada profissional em seu local 
de trabalho durante as rodas de conversa propostas nos encontros, fica evidente a necessidade de se 
ter um espaço como esse, onde os mesmos possam trocar experiências e reciclar conhecimentos.      A 
realização dos encontros ocorrem na cidade de Presidente Prudente-SP e conta com a participação de 
diversos profissionais dos serviços de acolhimento da região. As capacitações decorrem mensalmente 
aos sábados, com duração de aproximadamente quatro horas. A temática explicitada neste resumo será 
sobre Sexualidade. Conforme uma pesquisa realizada com os participantes, foram abordadas questões 
sobre o local e organizações das Oficinas, as exposições teóricas dos especialistas e a discussões em 
grupo. Pode-se perceber uma boa avaliação dos participantes das capacitações perante estas questões. 
Os temas mais sugeridos pelos mesmos nos encontros anteriores e neste encontro foram: Violência, 
Abuso Sexual, Bullying, Drogas e Vícios, Acolhimento e Desligamento dos abrigados etc. Para se alcançar 
qualidade no atendimento é indispensável investir na capacitação dos educadores/cuidadores. Visto se 
tratar de uma tarefa complexa, que exige não apenas "espírito de solidariedade", "afeto" e "boa 
vontade", mas uma equipe com conhecimento técnico adequado. Para tanto, é importante que seja 
oferecida capacitação inicial de qualidade, e formação continuada a tais profissionais, especialmente 
aqueles que têm contato direto com as crianças e adolescentes e suas famílias.     
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PROJETO DE VIDA: EFEITOS DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA AUTOEFICÁCIA DE ESCOLHA EM 
ADOLESCENTES  

 
BRUNO SANTOS HANEDA  

REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  
 

O estágio supervisionado em promoção de saúde, trabalho e educação busca, tornar o aluno-estagiário 
apto para exercer com excelência suas funções dentro das principais áreas da psicologia. O mesmo 
poderá ser capacitado a partir da atuação em organizações, escolas e outras instituições. Tomando 
como partida a indecisão profissional, a mesma se mostra como uma barreia no desenvolvimento de 
carreira. Sugere-se a autoeficácia para escolha profissional como forma de conexão com a tomada de 
decisões, estabelecimento de metas e o grau de esforço por parte do indivíduo para que se chegue a 
alcançar seu objetivo desejado. Dentro deste contexto, a adolescência é uma fase crucial de decisões, 
principalmente se tratando na escolha de carreiras. A intervenção foi realizada em uma instituição de 
médio porte no interior do estado de São Paulo cujo trabalho refere-se a preparar e introduzir jovens ao 
mercado de trabalho formal, na condição de jovem aprendiz. As atividades desenvolvidas têm por 
objetivo auxiliar o jovem na elaboração de seu projeto de vida, buscando refletir sobre seus interesses e 
habilidades, bem como seus objetivos, visando à preparação para o mercado de trabalho.     Nos grupos 
em que a intervenção já foi concluída, pôde-se constatar, uma maior compreensão frente à indecisão na 
escolha profissional destes adolescentes. Observou-se ainda que há uma falha quanto à informação 
sobre carreiras e uma falta de perspectiva de futuro profissional nesta população. Os resultados da 
escala de autoeficácia só serão analisados ao final de todos os grupos.     O grupo é composto por 
aproximadamente 180 adolescentes com idades entre 16 e 17 anos na condição de jovem aprendiz, e a 
intervenção conta com 4 encontros com cada grupo de aproximadamente 20 jovens. São utilizadas as 
técnicas, "árvore das profissões", "curtigrama", e "roda vida", a Escala de Autoeficácia para Escolha 
Profissional, e apresentações direcionadas a um maior entendimento sobre carreiras. Com a aplicação 
da escala, realizada no início e final da intervenção, pretende-se avaliar a eficácia da intervenção, por 
meio da comparação das respostas fornecidas pelo jovem em relação as suas capacidades de se engajar 
em tarefas relativas à escolha profissional, antes e depois da intervenção.    
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PSICOLOGIA DO ESPORTE E A EXCELÊNCIA: UM RELATO DE EXPERIENCIA.  
 

DANIELE MARCELE DE SOUZA SANTOS  
RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  

 
O presente trabalho trata-se de uma experiência de estágio em psicologia do esporte, vinculado ao 
curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista, (UNOESTE), realizada em um clube de futebol 
profissional da cidade de Presidente Prudente. Nesse contexto, a área de atuação da psicologia do 
esporte caracterizou-se notadamente no esporte de rendimento que busca a otimização e a 
performance do atleta e da comissão técnica. A especificidade do esporte de rendimento não tem sido 
voltada à promoção de bem estar e saúde do praticante, como nas outras áreas do esporte, mesmo 
porque, muitas das exigências feitas ao atleta e muitos dos exercícios realizados por estes, mais 
promovem lesões, estresse e sofrimentos do que saúde física e psíquica. E, diante desse cenário, 
justifica-se o trabalho da psicologia do esporte na promoção do desenvolvimento afetivo-cognitivo do 
atleta. O objetivo central deste estágio é produzir um plano de treinamento psicológico junto aos atletas 
de futebol.    Pode-se observar a boa aceitação do técnico e dos atletas ante as propostas da estagiária, 
no entanto, as dificuldades encontradas no âmbito burocrático do clube se apresentam como 
obstáculos para a implantação efetiva de um projeto de treinamento psicológico, devido às frequentes 
demissões de jogadores e comissão técnica.     Com base na psicologia histórico-cultural, o psiquismo é a 
representação mental da realidade objetiva que é formada no cérebro a partir de um sistema funcional 
complexo, constituído de funções psíquicas afetivo-cognitivas tais como sensação, percepção, atenção, 
memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimento e emoção. Essas funções não se 
desenvolvem fora de atividades que as requeiram e, a partir de tal pressuposto, radicou a necessidade 
da criação de atividades que possibilitassem esse desenvolvimento psíquico nos contextos esportivos. A 
atuação da estagiária é realizada no próprio campo de futebol, intervindo diretamente com os atletas, 
mediante os exercícios de fundamentos do futebol praticados por eles. Dentre os principais aspectos, 
pode-se destacar o papel da psicologia do esporte no auxílio à compreensão, por parte dos atletas 
envolvidos, dos motivos das atividades realizadas, no objetivo de romper com a dicotomia, tão 
recorrente, entre os treinos e as competições.    
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PSICOLOGIA INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: INTERVENÇÃO FRENTE A 
PERSPECTIVA DE DIREITOS  

 
ANA JESSICA SILVA DE CAMARGO  

DALETE C. OLIVEIRA ORBOLATO  
ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA  

LETÍCIA RAMPAZI EUGÊNIO  
LUCAS BONDEZAN ALVARES  

NATÁLIA BARBOSA DE FARIAS  
 

O presente trabalho teve como finalidade conhecer o funcionamento institucional do CREAS - Centro de 
Referência Especializado em Assistência Social, em específico o Medidas Socioeducativas a fim de 
realizar um diagnóstico institucional a partir das problemáticas levantadas, sendo construída uma 
proposta de intervenção objetivando trazer contribuições ao desenvolvimento da 
instituição.  Objetivou-se construir momentos de diálogo com os profissionais buscando conhecer sua 
dinâmica de trabalho frente às demandas emergentes no serviço, identificando conteúdos implícitos e 
explícitos em suas falas que auxiliassem no diagnóstico institucional, assim como se buscou através de 
observações compreender como se dava a interação entre os profissionais e estes com os usuários do 
serviço.     Dessa forma, a experiência proporcionou as discentes uma assimilação entre teoria e prática 
conhecendo o funcionamento do CREAS Medidas Socioeducativas e o trabalho desenvolvido, pois este 
visa à proteção social oferecendo suporte a indivíduos e famílias cujos direitos foram violados e 
encontram-se em conflito com a lei, buscando articulação em rede e uma visão totalitária do sujeito. Ao 
final das visitas foi realizado um feedback à instituição sendo apresentada a proposta de 
intervenção.     Para a realização das intervenções a instituição foi contatada através de ligação e 
apresentação de ofício. Após a autorização foram agendadas as visitas, onde por meio de entrevistas 
semi estruturadas, observações e participações em grupos foi possível conhecer o trabalho ali 
desenvolvido dando embasamento para a proposta de intervenção apresentada à instituição.     
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PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: CONSTRUÇÃO E APRENDIZAGEM  
 

LUCAS KAUE NUNES FIGUEIREDO  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
O presente trabalho refere-se ao relato de estágio em uma loja varejista em vestuário e acessórios, 
desde a linha infantil à moda adulta. O estágio supervisionado é pré-requisito para a conclusão do curso 
de Psicologia, no qual o aluno escolhe uma subárea de atuação do psicólogo na sociedade. O estágio é 
realizado em uma loja varejista no município de Presidente. Venceslau, que conta com 11 funcionários. 
O principal enfoque é a análise organizacional, visando a construção de técnicas para 
seleção/recrutamento de pessoal, aplicação de ferramentas e a verificação/comparação dos dados 
coletados, com o objetivo de observar aspectos da descrição e requisitos do cargo. O Psicólogo 
Organizacional deve ter aporte teórico para identificar as necessidades da empresa, considerando sua 
cultura, missão, objetivos e valores. O objetivo é descrever proposta do processo de Seleção, em 
empresa do segmento varejista em moda e confecções.    O estágio em Psicologia Organizacional e do 
Trabalho, é de grande valia para o conhecimento de métodos, técnicas, juntamente com a elaboração 
de instrumentos para a criação de um sistema de gestão em uma empresa. Experiência enriquecedora 
no estágio, podemos aprender e vivenciar na prática todos esses elementos. Aprendemos muito no 
percurso académico, principalmente a nível teórico, e o estágio curricular é uma maneira de aplicarmos 
os conhecimentos adquiridos durante esse percurso e ajuda-nos a ter um contato direto com a 
realidade empresarial, com o que vamos ter de lidar no final do curso.     Para a efetivação do estágio 
supervisionado constituiu inicialmente realizando um convênio entre a Unoeste e a empresa, que atua 
no segmento de moda e acessórios em geral. Com o convênio firmado entre Unoeste e empresa, as 
atividade deram início. Na empresa, foi desenvolvido com a participação do proprietário a elaboração 
da sequência do processo de Recrutamento e Seleção, em virtude de notarmos a ausência de um plano 
de recrutamento e seleção. Para conhecer a empresa, inicialmente, foi realizada observação da 
estrutura organizacional, entrevista semi-estruturada com o proprietário e funcionários. Foi sugerido, a 
implementação das técnicas de Seleção, especificamente: Informações sobre o Cargo; Entrevistas de 
Seleção; Provas de conhecimento ou de capacidade; Testes psicométricos e de personalidade. A 
sugestão de mudanças na contratação de novos funcionários, através de um processo de Recrutamento 
e Seleção, visa contribuir para que o processo de contratação informal realizado até o momento, venha 
a ser substituído por técnicas de seleção.     
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QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR E A SATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO  
 

ANA CAROLINA SIMÕES PATO  
FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  

 
O presente relato tem como proposta descrever as atividades de estágio realizadas em uma instituição 
filantrópica, com ênfase no Estágio Supervisionado em Promoção da Saúde, Trabalho e Educação. 
Respaldado pela Psicologia Organizacional, corresponde a um campo de aplicação dos conhecimentos 
originários da ciência psicológica às questões relacionadas ao trabalho humano, tendo como objetivo a 
promoção da qualidade de vida do trabalhador e a satisfação em relação ao trabalho. O trabalho 
objetivou o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais da acadêmica, assim como 
também visou conhecer e levantar as necessidades existentes no contexto da instituição, promovendo 
estratégias que viabilizem padrões de funcionamento saudáveis, que ocasionam em menor grau, o 
desgaste desse trabalhador, culminando em problemas pessoais e com a equipe.     A experiência na 
instituição permitiu compreender que a inserção do estagiário no campo de atuação é imprescindível 
para uma maior abrangência dos conhecimentos advindos deste processo. Dessa forma, o Estágio 
proporciona não só experiência e formação profissional ao aluno, como também oferece às 
organizações sua prestação de serviços na área da Psicologia Organizacional, onde o estagiário torna-se 
capaz de contribuir significativamente em todos os contextos em que a qualidade de vida, a saúde e a 
satisfação dos colaboradores sejam fatores para o sucesso da organização.     Após contrato 
estabelecido e passadas as informações sobre como seria o estágio, foi então dado início. No 
diagnóstico inicial levantaram-se as possíveis ações a serem desenvolvidas. Uma das estratégias foi 
desenvolver o Manual de Integração do colaborador, visto que o manual do colaborador é um 
instrumento de fundamental importância no processo de comunicação, sendo utilizado para nortear as 
ações, definir normas e regras, atividades e objetivos propostos pela empresa, bem como a forma que 
estes devem ser executados, tanto de maneira individual como em conjunto. Foi desenvolvido um 
banco de talentos, para facilitar o encaminhamento dos jovens inseridos na instituição. Outra ação 
proposta foi a realização de eventos para os colaboradores, com o objetivo de motivação e 
reconhecimento do trabalho exercido. Os eventos foram realizados como reconhecimento da 
colaboração e estimulando cooperação entre todos. Outra ação proposta foi à criação do organograma 
da instituição, à construção do organograma deve sempre preceder "um estudo da departamentalização 
existente, das subdivisões mais importantes, das relações e dos títulos de cargos". Na instituição foi 
elaborado o organograma essencialmente para dar representação gráfica às relações entre cargos na 
organização.    
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAS  
 

LAYSA PAULA GREGUI  
LETICIA SILVA FERREIRA  

FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  
 

O Estágio Supervisionado Específico em Promoção de Saúde Trabalho e Educação, possibilitou uma 
grande experiência e conhecimento no que diz respeito ao processo de recrutamento e seleção de 
pessoal. É de suma importância e mostra o quanto é essencial o papel do psicólogo neste campo O 
trabalho do psicólogo diante do processo de recrutamento e seleção é o de escolher e classificar os 
candidatos adequados às necessidades da organização, visando manter ou aumentar a eficiência e o 
desempenho do pessoal, bem como a eficácia da organização.    O questionário proposto contém uma 
sobrecarga de perguntas e tem dificultado bastante no resultado final da entrevista, pois é cansativo e 
nem sempre objetivo. A técnica de observação é um aliado do entrevistador, pois agrega algumas 
contribuições que facilita o processos, evitando a rotatividade e gastos desnecessários para a empresa. 
Os diversos perfis, a maneira como o entrevistado se apresenta em relação aos seus trabalhos 
anteriores, sua vida pessoal, sua relação fora ao trabalho, como também sua dinâmica familiar, são 
componentes para o levantamento do perfil adequado e precisa de muita atenção para o que está 
sendo falado, assim como a maneira que o candidato relata. A empresa está passando por uma 
reorganização e neste período, foi notado certa desorganização, sem controle sobre pessoas que já 
haviam passado pelo processo de entrevista, ou as aprovadas, portanto, foi proposto a inserção de um 
banco de dados para a melhor eficácia e organização da empresa, para melhor atendimento da 
demanda assim como otimização dos processos.     As atividades exercidas pelas estagiárias foram de 
selecionar currículos e realizar entrevistas. Percebeu-se grande necessidade de uma melhor elaboração 
ao questionário de entrevista proposto, somente com o questionário não é possível uma abrangência 
nas informações sobre os candidatos, necessitando um atento olhar sobre o entrevistado, 
aprofundando nas questões mais pertinentes a cada cargo.     
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO EM USINA SUCROALCOOLEIRA  
 

JULIANA MENDES VICENTE  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
Este trabalho refere-se às atividades realizadas no Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação (ESPSTE), como parte do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Saúde, da 
Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente, São Paulo. Recrutamento é o início de um 
processo para se preencher uma vaga que se encontra aberta dentro de uma empresa, é a busca de um 
funcionário que se adequaria dentro de uma determinada função, e essa busca se dá por conta de uma 
requisição solicitada por um supervisor. Existem duas maneiras de se realizar um recrutamento, e uma 
dessas maneiras, segundo FRANÇA (2007), é o recrutamento interno, no qual se busca candidatos 
dentro da organização, esse processo faz com que os funcionários busquem um aperfeiçoamento, por 
conta das possibilidades de uma mudança de setor, esse tipo de recrutamento, desperta nos 
funcionários sentimento de reconhecimento da sua importância para a empresa, porem apesar dos 
pontos positivos, é necessário alguns cuidados especiais, como saber gerenciar as expectativas que vão 
emergir nos candidatos, e em alguns momentos gerando competição entre os funcionários, é muito 
importante que esse processo de seleção, tenha suas normas bem definidas e esclarecidas com os 
participantes, para que esses eventos negativos que podem ocorrer, tenha o mínimo de 
consequências O objetivo é descrever o processo de Recrutamento misto para vaga de tratorista, área 
agrícola e no setor do preparo de solo    É possível concluir que é importante para a empresa o bom 
funcionamento das técnicas de recrutamento e seleção, para assim efetivar funcionários adequados 
para a vaga e para a empresa alcançar suas metas     A empresa fornece treinamentos para os 
funcionários que desejam mudar de função dentro da empresa, e a informação de que eles possuem o 
treinamento para outra área fica registrado em uma rede interna da empresa, para poder mudar de 
função o funcionário deve ter no mínimo 1 ano trabalhando na empresa, e deve haver uma necessidade 
Por conta da compra de tratores para melhorar a produtividade, a empresa teve um aumento no 
quadro, somente 4 funcionários haviam passado por treinamento, esse número se apresentava baixo, 
pois esse aumento de quadro não era esperado. Os 4 funcionários que foram efetivados como tratorista 
ficam 3 meses em experiência e permanecem nesse cargo se tudo ocorrer bem. Foi necessário a 
contratação de mais 14 tratoristas safristas, além dos 4 que foram remanejados de função, e para a 
contratação de pessoal, foi necessário: análise de currículos, entrevista estruturada, o setor de 
treinamento aplicou um teste prático, após todos serem aprovados, passaram por três exames médicos, 
o clínico, optométrico e audiométrico, após a avaliação médica, os documentos dos candidatos foram 
recolhidos, e se realizou o contrato, os dados foram lançados na folha de pagamento, após contratados, 
os funcionários passam por integração institucional e integração de segurança no trabalho     
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REFLEXÃO SOBRE O MOVIMENTO DE CULPA E REPARAÇÃO NA ABORDAGEM PSICANALÍTICA: UM 
ESTUDO DE CASO  

 
ANA LUIZA BUENO PEREIRA LEMES  

SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  
 

O presente relato de experiência, refere-se ao Estágio Supervisionado Especifico em Processos Clínicos, 
realizado na Clínica Escola de uma universidade do interior paulista. Aborda os conceitos de culpa e 
reparação de acordo com a perspectiva da psicanalise. Segundo Klein, sentimentos de culpa e a 
necessidade de reparação tem origem quando o bebe, através de movimentos de introjeção e projeção, 
tenta reparar algo que, em sua fantasia, agrediu: seu objeto de amor. Esse movimento é realizado a 
todo o momento pelas pessoas, que tentam reparar algo que acreditam ter destruído, ainda que em 
fantasia. O objetivo deste estudo foi relatar a experiência de atendimento ocorrida durante o processo 
de estágio supervisionado e fazer uma reflexão referente aos conceitos de culpa e reparação de acordo 
com a psicanálise, a partir da experiência da prática clínica.     A prática no atendimento clínico é de 
grande aprendizado mediante as supervisões e conhecimento teórico, correlacionando a prática com o 
material disponível pelo supervisor. Até o presente o momento, através dos atendimentos realizados, 
foi possível identificar, de acordo com M. Klein, que o paciente encontra-se na posição depressiva. 
Pode-se ainda observar o quanto os comportamentos do adulto são influenciados por fatos e 
acontecimentos na infância do sujeito, desde antes de sua concepção, onde as atitudes da paciente 
revelam o quanto sua postura está intimamente ligada à raízes da infância.     O trabalho foi 
desenvolvido através de atendimentos e observações ocorridos na clínica escola, durante o 
desenvolvimento do estagio supervisionado em processos clínicos do curso de Psicologia da Unoeste. O 
objetivo do estágio é proporcionar ao graduando experiência prática na área clínica, proporcionando 
subsídios para que o mesmo inicie sua carreira profissional e atendendo a demanda da população local 
e regional. Nesse contexto deu-se o atendimento de um paciente do sexo feminino, semanalmente, no 
período de oito (08) meses, sendo todo o processo supervisionado por um professor responsável 
vinculado ao Curso de Psicologia, com conhecimento na abordagem psicanalítica. Para a compreensão 
do caso foi utilizada a Psicanálise como base teórica, especificamente o trabalho de Melanie Klein, e 
como tema os conceitos de Culpa e Reparação, que até o presente momento representam o que o 
sujeito abordou nas sessões.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: SERVIÇO DE ESCUTA PSICOLÓGICA JUNTO A POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA  

 
CAROLINA DE CÁSSIA COELHO  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

Este trabalho surgiu fruto do processo de desenvolvimento do estágio obrigatório em promoção de 
saúde, trabalho e educação II. O serviço de escuta psicológica foi realizado no centro de referência para 
a população de rua, CREAS POP, da cidade de Presidente Prudente/SP. O devido trabalho visa partilhar 
sobre a experiência da inclusão do serviço de escuta psicológica no CREAS POP, que teve como objetivo 
proporcionar uma melhoria da saúde psíquica da população que frequenta a instituição.    O estágio 
supervisionado em promoção de saúde, trabalho e educação II, trouxe a possibilidade de uma 
aproximação da população em situação de rua, o aprimoramento do conhecimento sobre esta questão 
social e também a cerca do papel do psicólogo na prestação de serviços no CREAS POP.     A escolha do 
serviço de escuta psicológica como projeto de intervenção surgiu com base nas necessidades e 
demandas observadas na instituição. Foi fixado então um horário semanal para disponibilizar este 
serviço, que consistia na oferta da escuta do sofrimento psíquico para a população em situação de rua, 
sendo este, mediante procura espontânea.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO: UMA REFLEXÃO SOBRE A INVEJA DE ACORDO COM A 
PSICANÁLISE.  

 
CAROLINA DE CÁSSIA COELHO  

SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  
 

Este trabalho é fruto do processo de estágio supervisionado em processos clínicos, o qual é realizado na 
Clínica Escola por estagiária discente do 10º termo do curso de Psicologia da UNOESTE, utilizando da 
abordagem psicanalítica. De acordo com a teoria psicanalítica, a inveja é uma admiração em relação ao 
outro que acreditamos ser possuidor de algo bom, algo que desejamos e que não possuímos, podendo 
gerar comportamentos que visem destruir o objeto bom contido no outro. Melanie Klein aponta seu 
aparecimento desde a mais tenra infância, como uma emoção arcaica que acompanha o sujeito desde o 
nascimento. Na discussão do tema passamos por alguns conceitos como posição esquizoparanóide, 
posição depressiva e gratidão, esta apontada por Klein como a fonte de ajuda para que o indivíduo 
suporte a inveja.  Partilhar a experiência de atendimento clínico de um paciente, realizado no decorrer 
de um estágio supervisionado na abordagem psicanalítica; e fazer reflexões sobre o tema da inveja, a 
partir do referencial teórico da psicanálise, tema esse que emergiu no decorrer dos atendimentos.    O 
estágio supervisionado de atendimento psicológico trouxe a possibilidade do aprimoramento do ensino 
através da prática e do conhecimento em Psicologia Clínica, este segundo, adquirido por meio de 
artigos, livros e conteúdos ministrados no curso de graduação. Sobre o tema escolhido podemos 
concluir dentro da visão psicanalítica, que a inveja pode ser consciente ou não e que esta funciona como 
uma pulsão de morte, sobre uma pulsão de vida, ou seja, o indivíduo deseja destruir ou apoderar-se do 
objeto que origina esse sentimento, movimento este que é causado por sentimentos de inferioridade. 
Pode-se então dizer que a inveja funciona como mecanismo de defesa para com o self. De acordo com 
Klein, é um elemento emocional básico, sendo então os tipos de cuidados com o bebê, precários ou não, 
que tenderão a desenvolver futuramente sentimentos de inveja.     O tema da inveja foi escolhido com 
base nos atendimentos de uma paciente do sexo feminino, 20 anos, que trouxe como queixa inicial 
traumas familiares, porém, durante os atendimentos foi possível perceber que um conteúdo que 
emergia com frequência era a inveja, esta em de diversas formas, e de modo tanto consciente quanto 
inconsciente. Foram realizados até o momento 11 encontros semanais, com início em março deste ano 
e com duração de 50 minutos, todos eles realizados na clínica-escola do curso de psicologia da 
UNOESTE. Foi assinado o termo de consentimento esclarecido informando que o material dos 
atendimentos poderia ser utilizado para fins de estudo e pesquisa. Os atendimentos foram relatados e 
descritos para fins de supervisão, que é realizada também semanalmente.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL EM UNIDADE DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  
 

JOZIANE DE PAULA CORNETTI MAIA  
LUCAS BONDEZAN ALVARES  

LUIZ GUSTAVO DE MORAES HONDO  
PATRICIA ZACCARELLI OLIVEIRA  

DURVAL RICCI JUNIOR  
 

A psicologia hospitalar se propõe em ser uma área de conhecimento que visa fornecer suporte ao 
sujeito em doecimento, a fim de que este possa atravessar esse momento sem maiores prejuízos. 
Comumente, o processo de adoecimento traz junto consigo uma desorganização da vida, de modo que 
provoca várias transformações em sua subjetividade, ou seja, o sujeito sai do conforto de seu lar e se 
depara com a hospitalização, muda seus hábitos, perde sua identidade e, muitas vezes, acaba virando 
um número de prontuário. O trabalho do psicologia hospitalar é de possibilitar voz a esse sujeito, fazer 
surgir a palavra. Portanto sendo a inserção do psicólogo nos setores de Genecologia e Obstetrícia ser de 
fundamental importância foi realizada uma proposta de intervenção visando atender essa demanda 
especifica. O objetivo deste trabalho foi realizar um diagnóstico institucional, buscando identificar 
conteúdos implícitos e explícitos da realidade institucional, em setor de Ginecologia e Obstetrícia/UTI 
Neo Natal, para formular uma proposta de intervenção adequada à realidade levantada.    O psicólogo 
no hospital trabalha em conjunto com a equipe multidisciplinar o que assegura maior êxito e segurança 
na qualidade final do atendimento, visto que existe um grande leque de saberes científicos e técnicos 
que se complementam. O objetivo final deve ser sempre assegurar a humanização no contexto 
hospitalar. No entanto, percebe-se que no HR não há uma coesão na relação multidisciplinar. Porém, 
acreditamos que essa falta de interação na equipe, em especial no setor de G.O. e UTI Neonatal, pode 
traduzir as dificuldades em lidar com as questões emocionais que surgem com mais ênfase neste setor, 
o que demanda um trabalho específico, justificando a presença constante de psicólogos     Para este 
trabalho de intervenção foram realizadas duas visitas técnicas no local, onde além da escuda livre e 
análise institucional, se utilizou da observação e foram realizadas entrevistas semi abertas com alguns 
profissionais que atuam no HR, quais sejam : Psicólogo, Enfermeira da UTI Neonatal, Fisioterapeuta, 
Auxiliar de Enfermagem, Médica, Fonoaudiologista, Chefe de enfermagem e Funcionária da Copa e 
Cozinha, totalizando oito funcionários. Além desses profissionais também foram visitados o setor de 
Psiquiatria, setor de Ginecologia e Obstetrícia, UTI Neonatal e Interstício Considerando a busca com 
base nos achados da pesquisa e nas análises institucionais à luz do referencial teórico escolhido, 
apresentamos a seguir nossa sugestão para a proposta de intervenção. Implementação do campo de 
estágio para 01 acadêmico no setor de Psicologia do HR, em parceria com a Unoeste. Tendo em vista 
que a demanda se justifica, tendo em vista que os profissionais ouvidos nessa pesquisa foram unânimes 
em ressaltar a falta desse profissional no setor de G.O. e UTI Neonatal, especificamente.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL  
 

EDIMARA APARECIDA DA SILVA  
JENIFFER SABRINE DIOMAZIO SILVA  

KARINA DE OLIVEIRA SOUZA  
TAMARA SANTOS SILVA  

ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN.  
 

O presente trabalho é um relato de experiência de uma das atividades desenvolvidas em uma empresa 
de Equipamentos de Agropecuária, localizada em um dos centros industriais da cidade de Presidente 
Prudente- SP. Esta é uma exigência do Estagio Supervisionado em Promoção da Saúde, Trabalho e 
Educação no curso de Psicologia da UNOESTE. Por meio da Descrição e Análise de Cargos é possível 
relacionar as tarefas, os métodos e objetivos do cargo, enquanto que as especificações vão estabelecer 
requisitos necessários para as pessoas que desejam ocupar determinado cargo. Os cargos passam a ser 
preenchidos de acordo com as descrições e especificações. A descrição de cargo relata de maneira 
impessoal o conteúdo do cargo. A especificação do cargo determina quais são os requisitos físicos, 
mentais, condições de trabalho e responsabilidades que o ocupante do cargo deve apresentar para 
ocupar o cargo. Tal atividade justifica-se em função da maioria dos colaboradores não ter clareza das 
suas atribuições o que prejudica a produtividade, a motivação e prazer pelo trabalho, além de afetar 
negativamente todo o funcionamento da empresa. A análise de um cargo e sua descrição são formas de 
especificar as atribuições que o ocupante de cada cargo realiza, logo, acaba por ajudar na contratação 
de colaboradores dentro do perfil desejado, atendendo às necessidades das atividades que o 
empregador deseja. E para os colaboradores que já atuam na empresa, vem a contribuir para a 
consolidação da estrutura organizacional da empresa, por definir as principais atribuições e 
responsabilidades de cada cargo, estabelecer uma hierarquização adequada e justa, visando à sua 
classificação, propiciar condições de valorização, reconhecimento e estímulo profissional, atrair e 
manter talentos necessários ao desempenho diferenciado da empresa, otimizando resultados para a 
empresa e empregados.    É perceptível, por parte da direção da organização, bem como dos seus 
colaboradores, a expectativa na organização para a realização das tarefas somente pelo próprio 
ocupante do cargo, não sobrecarregando outros.     Como métodos, foram utilizados a observação direta 
e questionários individuais. Responderam aos questionários 140 colaboradores dos setores de: 
Almoxarife, compras, comercio exterior, construção civil, controle de qualidade, financeiro, estoque, 
expedição, extrusão, ferramentaria, gerente comercial, horta, injeção, manutenção elétrica, 
manutenção geral, troca de molde, moagem, montagem, rebarbação, segurança patrimonial, segurança 
do trabalho, soldador, produção de membrana, planejamento de produção e tecnologia da 
informação.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL EM UM CAPS AD III  
 

DÉBORA MENDES LOPES  
ELIANA CRISTINA FLORIANO SANTANA  

IZABELLE MARIA SILVA BARROS  
ROSICLER SILVA DE ALMEIDA RAMOS  

VERIDIANA QUEIROZ DOS SANTOS  
LUCAS BONDEZAN ALVARES  

 
Com a Reforma Psiquiátrica o CAPS AD III surge como uma medida substitutiva para atender às 
demandas no âmbito da saúde mental, como forma de acolhimento, cuidado e proteção visando 
autonomia do sujeito que tem seus direitos violados. O presente trabalho teve por finalidade realizar 
um diagnóstico institucional com o intuito de conhecer o funcionamento do CAPS AD III e a partir da 
análise das problemáticas levantadas, sugerir uma proposta de intervenção a fim de contribuir para o 
desenvolvimento da instituição. Com o objetivo de significar o papel do CAPS AD III, foram realizadas 
entrevistas e escutas com profissionais e pacientes, buscando identificar e diagnosticar problemáticas. 
Depois do presente levantamento, foi estruturado uma proposta de intervenção através da educação 
permanente em saúde para com os profissionais, com o intuito principal de trabalhar com as 
problemáticas mais percebidas que foram: capacitação profissional, funcionalidade das redes, 
comunicação entre equipe e participação da família.    Deste modo a experiência proporcionou às 
discentes conhecimento do funcionamento do CAPS AD III e uma maior proximidade do trabalho em 
saúde mental, mostrando a diferenciação do trabalho humanizado realizado atualmente em contraste 
com a antiga forma de tratamento manicomial, além de interação e experiência na práxis Institucional, 
assimilando a teoria com a prática. No fim, foi realizado feedback à Instituição através de relatório 
juntamente com uma proposta de intervenção que possibilitasse saídas às problemáticas 
diagnosticadas.      Para a realização das intervenções, a Instituição foi contatada através de ligação e 
ofício, após autorizações foram agendadas visitas à Instituição, e por meio de entrevistas abertas com os 
envolvidos foi investigado a totalidade institucional.    
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RESISTÊNCIA E A PRÁTICA CLINICA  
 

LUCIMAR BORGES SUKERT  
SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  

 
Resistência é um conceito primordial na obra freudiana e pode ser definido como tudo que se opõe ao 
acesso do inconsciente. Uma parte da resistência pode ser consciente e outra parte importante é 
processada pelo ego inconsciente. A resistência age por intermédio do ego do paciente, que tem origem 
nas repetições das produções defensivas executadas pelo paciente em sua vida. Segundo a psicanálise, a 
resistência tem como função principal impedir que o conteúdo que se encontra no campo do 
inconsciente retorne para o campo da consciência, como um mecanismo de defesa que visa evitar a dor 
do conflito que foi recalcado. A resistência está atrelada a relação de poder estabelecido no setting 
analítico entre terapeuta e paciente, e pode se apresentar como grande obstáculo ao tratamento. Há 
quatro vertentes da resistência: as resistências do eu, que estão relacionadas ao recalque e ao ganho 
secundário do sintoma; a resistência da transferência; a resistência do isso; e a resistência do supereu. A 
resistência também pode ser vista como um refúgio psíquico, conceito que se refere aos momentos em 
que a analise se torna rígida e estagnada, com poucas oportunidades de mudanças.  A partir da 
experiência de estagio supervisionado e das observações da clinica analítica procurou-se refletir sobre o 
método analítico, especialmente a respeito da resistência, A qual faz parte do processo analítico, como 
um mecanismo de defesa do paciente.    A partir dos atendimentos realizados na clinica-escola da 
Universidade do Oeste Paulista permitiu-se um olhar para a resistência do paciente. A pesquisa 
bibliográfica permitiu observar diversos pontos de vista acerca do conceito de resistência, de vários 
autores dentro da psicanálise. A escuta se torna imprescindível para a prática clinica, e não há 
possibilidade de êxito quando se comunica ao eu do paciente aquilo que ainda está sob forte 
resistência. A única forma é seguir a técnica da associação livre para que o paciente possa expor seus 
conteúdos latentes.       O estagio Supervisionado em processos clínicos é desenvolvido através de 
atendimentos semanais, com duração de cinqüenta minutos, na clinica-escola da UNOESTE, E possibilita 
colocar em pratica o que aprendemos na teoria. Desde o primeiro encontro já foi possível observar a 
resistência ao tratamento, já que a paciente teve uma demora para buscar ajuda especializada, diante 
da gravidade da sua situação. Além disso, também os longos períodos de silêncio durante as sessões e 
as faltas freqüentes apontavam para a possibilidade de uma grande resistência.    
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CARLOS ROBERTO LIMA PURGA  
TATIANE SOARES DOS SANTOS  

FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  
 

O estágio realizado na empresa proporcionou aos estagiários entrar em contato com uma função 
bastante conhecida do psicólogo nas organizações, e talvez a mais lembrada quanto a função deste 
profissional dentro de uma organização.  O trabalho do Psicólogo referente ao recrutamento e seleção 
de pessoal não está em somente descobrir o melhor candidato, mas sim aquele que tem mais potencial 
para o bom desempenho no cargo oferecido pela empresa, sendo necessário que o Psicólogo saiba 
identificar durante o período do processo seletivo se o candidato se adequará a cultura da empresa, 
devendo ainda estar bem definida as competências que a organização está a procura.     À partir da 
experiência com o estágio, pode-se identificar que a muitos candidatos apresentaram dificuldades em 
se organizar, compreender as perguntas e ser objetivo nas respostas. Foi possível perceber também que 
alguns candidatos apresentavam inconstância de dados, uma vez que alegavam algumas informações 
em seus currículos e na entrevista esses dados mostravam-se diferentes, como por exemplo, tempo de 
permanência em trabalhos anteriores e até mesmo experiência. Esse estágio nos proporcionou um 
domínio nos questionamentos, atenção e aprimoramento da escuta, pois nos confiaram um grande 
montante de entrevistas e de seleção para os mais diversos cargos.     A entrevista estruturada foi a 
ferramenta utilizada e a partir desta pode-se perceber a necessidade de adequação de algumas 
questões dispostas nos questionários (padrão da empresa), com perguntas fechadas e padronizadas, 
mostravam-se insuficientes no levantamento de dados sobre o candidato entrevistado, necessitando da 
habilidade do entrevistador em desenvolver a pergunta para a obtenção das informações e ainda 
elaborando perguntas especificas ao cargo. A técnica de observação de comportamento se mostrou-se 
útil, uma vez que possibilitou verificar as atitudes e a postura do candidato perante as questões 
colocadas, que além de verificar dados pertinentes ao trabalho pretendido, levantava questões de 
relacionamento pessoal e familiar dos candidatos, assim como a própria dinâmica familiar. Foi possível 
também verificar a capacidade do entrevistado em relação à compreensão das questões colocadas, 
como organiza suas ideias, sua habilidade de comunicação e ainda a verificação de algumas 
características individuais.    
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CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI  

LUCAS BONDEZAN ALVARES  
GABRIEL ABBADE DOS SANTOS  

JÉSSIKA FUJITA LOPES  
ANA CAROLINA SIMÕES PATO  
NATÁLIA BEZERRA DE SOUZA  

JOCINAIDI CRISTINA COSTA MARCELINO  
 

O presente trabalho trata da atividade de extensão "Semana de Sensibilização para a Saúde Mental", 
promovida pela Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde (LAPS) em alusão ao Dia Nacional da Luta 
Antimanicomial, instituído no dia 18 de maio. A data faz referência ao Movimento Antimanicomial, com 
início datado em 1987, cujo objetivo central é promover uma sociedade sem manicômios, ou seja, 
propõe que pacientes em sofrimento psíquico sejam assistidos por serviços que não lhe privem do 
contato com a sociedade. Em 2001, foi aprovada a Lei 10.216, historicamente conhecida como Reforma 
Psiquiátrica, a qual preconiza restruturações nos serviços de saúde mental, visando à abolição do 
aprisionamento de pacientes psiquiátricos, garantia de direitos e tratamentos mais 
humanizados.  Sendo assim, o objetivo central dessa ação foi promover uma maior conscientização 
sobre a importância dos cuidados com a Saúde Mental e explanar sobre a história desse movimento 
social (Luta Antimanicomial) e suas implicações nos dias atuais.     Apesar da brevidade das abordagens, 
foi possível constatar, por intermédio de relatos e questionários preenchidos, o impacto causado pela 
atividade extensiva, tal como a necessidade de maiores conscientizações sobre saúde mental, 
transtornos psiquiátricos e tratamento psicoterápico, uma vez muitas pessoas sustentam concepções 
errôneas acerca dessas questões, ainda que estas estejam muito presentes no cotidiano da 
população.      Foram feitas exposições de banners sobre tais temáticas no ínterim de uma semana. Na 
data supracitada, os discentes da universidade foram abordados durante os intervalos entre as aulas 
para a entrega de folhetos, preenchimento de questionários e falas informativas. Além disso, foram 
realizadas duas encenações relativas ao tema, nas quais foram abordadas situações cotidianas que 
comprometem a saúde mental dos indivíduos, tal como a depreciação de transtornos psiquiátricos.     
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TRABALHANDO A MOTIVAÇÃO DOS COLABORADORES ATRAVÉS DE EVENTOS CORPORATIVOS - ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO ESPECÍFICO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO I  

 
ANA BEATRIZ SOUZA OLIVEIRA  

JÉSSIKA FUJITA LOPES  
FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  

 
O estágio nos proporciona uma experiência real dentro das organizações e nos permite atuar 
juntamente ao setor de Recursos Humanos, propondo ações que melhorem o ambiente laboral e a 
saúde mental dos envolvidos. O Objetivo do estágio é proporcionar oportunidade de colocar em prática 
todo o conhecimento adquirido na parte acadêmica, promovendo desenvolvimento das competências 
adquiridas e realizar atividades estabelecidas visando a melhoria do clima organizacional, pois constitui-
se como relevante fator motivacional.     Observou-se durante a atividade a grande satisfação dos 
colaboradores ao se reconhecer, assim como seus colegas, e saberem que a empresa é constituída por 
pessoas que realizam um trabalho e pode ser melhorado a cada dia. São pequenas ações, mas que 
demonstram gratidão aos colaboradores, que os tratam não como números, mas como pessoas 
importantes para o sucesso da empresa, e fazem a diferença no cotidiano das pessoas.     Entre as 
diversas ações propostas, elegemos uma festiva no dia do trabalho como estímulo e reconhecimento 
aos colaboradores, tendo em vista que estratégias nesse sentido podem ser amplamente proveitosas, 
pois ajuda na promoção de momentos de lazer e descontração, contribuindo para a melhoria do clima 
organizacional, melhor administração de estresse e reforça o relacionamento interpessoal. Quando se 
propõe esses momentos, pretende-se a melhoria do ambiente, tornando-se mais saudável, que gera 
qualidade do de vida e proporciona bem-estar durante a jornada laboral. A ação foi realizada no interior 
da empresa, com acolhimento dos proprietários, que os receberam com um café da manhã, e nesse 
momento entregaram um brinde personalizado a cada um, demonstrando cuidado e resgatando a 
individualidade de cada participante. A empresa em questão oferece constantemente treinamentos, 
palestras e benefícios aos colaboradores, então percebeu-se que seria proveitoso a implantação de 
eventos corporativos com o intuito da promoção de momentos de lazer e reconhecimento, visto que 
esses incentivos visam também aumentar o nível de satisfação dos colaboradores e isso interfere no 
desempenho e produtividade destes colaboradores, assim como no comprometimento e identificação 
dos mesmos com a empresa. Concomitante, todos os colaboradores foram fotografados nos locais de 
trabalho, demonstrando apreço ao trabalho de cada um, com a montagem de um banner com a foto de 
todos, o qual estava exposto durante o evento.    
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TRABALHO EM EQUIPE: FUNCIONAMENTO E EFICÁCIA DO GRUPO  
 

ISABELLE CRISTINA VELASCO HAGUIUDA  
THIAGO ANDRADE VIEIRA  

VANESSA TEIXEIRA FARIAS  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O presente trabalho refere-se ao relato de experiência na área de psicologia organizacional e do 
trabalho, realizado em rede de supermercados, no período de um ano por estagiários do ultimo ano do 
curso de Psicologia de uma universidade do interior de São Paulo. Foi proposta a intervenção, a partir do 
levantamento de necessidades da organização, de um programa de desenvolvimento profissional 
composto de vários temas. O tema em questão corresponde ao "Trabalho em equipe: funcionamento 
em grupo", que é sequência do modulo anterior "Trabalho em equipe: Comunicação e feedback".     Os 
resultados indicam o crescimento da equipe, o que, de acordo com Zanelli, 1994, vem ao encontro de 
uma das principais funções do psicólogo organizacional e do trabalho, que é promover o aprimoramento 
e a manutenção de estratégias com o objetivo de fortalecer a equipe, colaborando deste modo para 
maior eficiência da mesma, produtividade da organização e saúde mental dos colaboradores.     Os 
treinamentos foram desenvolvidos no próprio local e horário de trabalho para toda a equipe. Buscou-se 
utilizar metodologia ativa que incentivasse a participação dos colaboradores visando aprendizagem 
efetiva dos conteúdos abordados, que foram: Conceito de grupo e equipe, diferença de grupo e equipe, 
efeitos da liderança, motivação e comunicação na eficácia do trabalho, e, por fim, táticas que visem o 
fortalecimento das equipes.    
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TRABALHO EM EQUIPE - IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO E FEEDBACK  
 

ANA CAROLINA ALVES VIEIRA DOS SANTOS  
CAMILA MARTINS HERNANDES  

SUÉLEN DA CRUZ  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O processo de interação humana é constante e ocorre através do comportamento verbal e não-verbal, 
sendo assim, a comunicação entre os colaboradores de uma organização é fundamental para o bom 
desempenho, aumento da cooperação e da produtividade e finalmente, manutenção da saúde física e 
mental dos indivíduos. Sentiu-se a necessidade de resgatar uma comunicação sadia e eficaz nas 
relações, visto que esta é cada vez mais limitada e desprovida de feedback, oferecendo auxílio na 
percepção de comportamentos prejudiciais e solução para o enfrentamento das dificuldades nas 
relações interpessoais. Com base nisto, formulou-se uma intervenção que potencializasse a importância 
destes aspectos, que se divide em dois módulos: Comunicação e Feedback (módulo 1) e na sequência, 
realizado por outro grupo de estagiários, o módulo 2, Funcionamento em Grupo. Essa mediação envolve 
colaboradores, clientes e gestores de uma rede de supermercados. O objetivo foi proporcionar 
conhecimento e desenvolvimento positivo do feedback, favorecendo as competências interpessoais, 
comunicação e bem estar nas relações.    O treinamento confirmou a necessidade de aplicação da 
temática apresenta, permitindo um aprofundamento teórico aos funcionários e a possibilidade de 
praticar os novos conhecimentos na rotina da organização.     A metodologia utilizada foi a produção de 
um treinamento para todos os setores da organização; este foi construído com embasamento teórico na 
literatura aplicada às organizações. O conteúdo foi organizado no formato de slides e vídeos, com os 
temas Competência e Relações Interpessoais, Feedback, Janela Johari e estilos de comunicação. Uma 
dinâmica foi aplicada visando oferecer subsídios práticos à compreensão do tema.    
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TREINAMENTO DE JOVENS PARA O MERCADO DE TRABALHO  
 

ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  
JOYCE CHAGAS  

MÁRCIA VIEIRA DA SILVA  
 

O presente trabalho tem como finalidade relatar experiências vivenciadas, durante a realização do 
Estágio Supervisionado do curso de Psicologia, mais precisamente no contexto organizacional. Visa-se 
falar um pouco sobre a relação do jovem com o trabalho, saber qual o significado do trabalho para esses 
jovens e oferecer conhecimentos de forma dinâmica e eficaz. Além de estimular o autoconhecimento 
dos jovens, para que estes possam identificar o que precisa ser melhorado em relação à postura no 
trabalho. É importante que ao realizar uma tarefa, o jovem tenha consciência da importância do seu 
trabalho para si mesmo e para os interessados, desse modo não fazer uma tarefa só por fazer. O 
mercado de trabalho pede por pessoas eficientes e eficazes, porém é preciso saber conviver em grupo 
enquanto uma equipe e ser resiliente. Dar continuidade ao treinamento, que já estava ocorrendo com 
os jovens, no bairro onde os mesmos residem. O enfoque principal do treinamento é saber sobre a 
percepção dos jovens em relação ao significado do trabalho para eles, fornecer informações de forma 
simplista e clara, sobre o que envolve uma organização e de que forma os indivíduos estão ligados a ela, 
mostrar a importância do treinamento, sendo que esse é primordial para o funcionamento com 
excelência de uma empresa e ou organização.     Conclui-se o quanto o jovem precisa ter para si a 
representação do valor do trabalho, a importância de se ver no todo enquanto equipe, porém o respeito 
ao espaço do outro, ter ciência que para um bom funcionamento de qualquer tarefa é preciso treino 
para que se possa desenvolver a habilidade necessária tanto comportamental quanto emocional.      O 
estágio está sendo realizado em uma entidade civil de caráter assistencial com fins não econômico que 
tem como missão Atender adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos através da Lei 10.097/00 do 
Adolescente Aprendiz e do Decreto Nº5.598/05 de Dezembro de 2005, nos termos do Artigo 428 da 
Consolidação das Leis do Trabalho CLT, atendendo adolescentes de ambos os sexos provenientes de 
famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo-lhes o seu desenvolvimento integral e direitos 
fundamentais inerentes a este adolescente Aprendiz. Localizada na cidade de Presidente Prudente-SP, 
sendo desenvolvido treinamento com os jovens, através de oficinas ministradas pelas estagiárias 
semanalmente, tendo supervisão de um professor especialista na área organizacional. Os temas foram 
elaborados a partir do referencial teórico levantado, envolvendo a área organizacional voltada para o 
treinamento. Com isso se pretende estimular reflexões a respeito do valor do trabalho, e de como é 
importante o Treinamento para a execução de qualquer tarefa, principalmente em trabalho em equipe, 
sendo que o comportamento de cada indivíduo interfere no funcionamento do ambiente 
organizacional.     
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TREINAMENTO SOBRE MUDANÇA ORGANIZACIONAL REALIZADO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
ESPECÍFICO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO I.  

 
FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  

JÉSSIKA FUJITA LOPES  
ANA BEATRIZ SOUZA OLIVEIRA  

 
A presente atividade surgiu em função da demanda de uma empresa no ramo de distribuição de 
alimentos em Presidente Prudente, e nossa proposta foi em relação aos treinamentos sobre o tema 
"Mudança Organizacional" em todos os setores da instituição. Durante o ano, desenvolvemos 
treinamentos com diversos setores: estoque, serviços gerais, separação conferência, administrativo, 
comercial, e ainda estamos em atuação com os motoristas, que o irão finalizar em breve. Permitir aos 
colaboradores um momento de reflexão sobre seu papel e as interferências da mudança organizacional . 
Proporcionar estratégias que permitam desenvolvimento e fomentar a importância do 
comprometimento de cada um. Trazer informações sobre gestão de mudança e os benefícios da 
mesma.    O papel das estagiárias de psicologia dentro desta atividade é promover o entendimento, por 
parte dos colaboradores, sobre as possíveis mudanças organizacionais e suas consequências, visto que a 
empresa passa por mudanças e necessita que todos compreendam que é normal sentirem-se inseguros 
sobre seu futuro profissional dentro da organização, e que conversar a respeito disso é necessário até 
mesmo para estabelecerem saídas criativas frente a adversidades que possam surgir.     De forma geral, 
os treinamentos visam atingir as potencialidades dos colaboradores, os preparando para a execução de 
tarefas, transmitindo informações pertinentes, proporcionando oportunidades para que se 
desenvolvam. Também abordamos o desenvolvimento das características pessoais e relacionamento, 
focando as atitudes e contribuindo para um clima de relacionamento favorável. No decorrer do 
processo, a todo o momento, os funcionários são estimulados a participarem através de perguntas, 
estrategicamente colocadas ao longo da exposição de conteúdos. Duas dinâmicas e um vídeo foram 
utilizados, adequando as dinâmicas conforme o grupo trabalhado, com espaço para colocações, 
questionamentos e reflexões acerca do que foi dito até então, relacionando a prática com a teoria.    
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UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INSTITUCIONAL  
 

MARIANE DE CARVALHO MALHEIRO  
VIVIANE CARVALHO ROSA  

IONE TINTI FRATTINI  
MARIELLEN DIAS NASCIMENTO  

NANCY DE ANDRADE JORGE  
LUCAS BONDEZAN ALVARES  

 
Fundamentando a Proposta de Intervenção do Estágio Básico Supervisionado III de Psicologia da 
Unoeste, levantou-se histórico-bibliográfico na literatura científica que justificasse a escolha de uma 
instituição religiosa com cunho assistencialista para esta pesquisa. Desenvolveu-se cronologia que 
fundamenta as ações realizadas na Instituição, que se justificam desde a colonização do Brasil (cunho 
assistencialista) e grande influência da igreja católica fortalecendo o Estado paternalista. Junto a isto, 
soma-se o trabalho de milhares de voluntários com o suprimento de necessidades e motivações 
pessoais para a dedicação de tempo ao outro. Neste contexto, o trabalho refere-se a uma Instituição 
religiosa católica em Presidente Prudente em que os envolvidos guiam suas ações no modelo pastoral 
com apoio técnico contratado. Este elo justifica-se fundamentado pela atuação do psicólogo que 
aproxima as estagiárias a proporem uma intervenção no local. A Instituição oferece serviços em diversas 
áreas além do assistencialismo. Durante as visitas, notou-se que algumas áreas necessitam da 
disponibilidade e comprometimento dos voluntários e estes podem organizar sua agenda de 
atendimento conforme sua disponibilidade. As faltas sem aviso prévio e a dinâmica de desligamento 
deixa uma lacuna no serviço prestado aos assistidos. As estagiárias entenderam que o serviço é 
insuficiente para alcançar a demanda da instituição, pois o trabalho voluntário tem sua importância. O 
espaço físico amplo disponível na Instituição também justifica a proposta, além da presença constante 
de secretária responsável pelos agendamentos. Ampliar e organizar serviços voluntários técnicos já 
realizados; Estabelecer compromisso dos voluntários técnicos; Garantir aos assistidos continuidade nos 
serviços técnicos prestados.    As análises realizadas possibilitaram o diagnóstico da mesma e foi 
elaborada Proposta de Intervenção pautada em sua realidade, com condições praticáveis sem demanda 
de investimento. Realizou-se apresentação da Proposta aos responsáveis da Instituição. A Instituição 
demonstrou interesse em efetivar a proposta, pois sentiram necessidade de um trabalho contínuo aos 
assistidos e maior atenção para o voluntariado técnico, já que a característica exclusivamente 
assistencialista os incomoda. Concluiu-se que os objetivos deste trabalho foram alcançados de forma 
coerente e abriu novas possibilidades à Instituição.     Para realizar convênios com as Universidades, é 
preciso levantar os serviços de interesse da Instituição propondo convênios com cursos equivalentes. 
Então, recorrer a suporte jurídico e estabelecimento de compromisso documentado com os voluntários 
(mínimo de seis meses). Convênios firmados e trabalhos estabelecidos, faz-se a divulgação, 
agendamento e triagem. Semestralmente estes convênios podem ser renovados. Os resultados 
esperados compreendem o suprimento das necessidades da Instituição e na prestação de serviços 
técnicos voluntários com compromisso aos assistidos.    

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1892 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Ciências Humanas  

Psicologia    

 
 

UMA REFLEXÃO PSICANALÍTICA SOBRE A PERSONALIDADE BORDERLINE  
 

MELINA GONÇALVES SILVA  
SOLANGE MARIA SOBOTTKA ROLIM DE MOURA  

 
O presente trabalho é fruto do interesse em compreender os aspectos emocionais do paciente, onde se 
apresentam aportes teóricos e observações a partir da prática. Segundo a Psicanálise toda a psicologia 
do adulto resulta das dificuldades experimentadas ao nível de desenvolvimento da sexualidade infantil. 
Os sintomas são criados a partir das pulsões recalcadas, sexuais e agressivas. É de acordo com o 
ambiente a maneira como vivencia a principal etapa organizadora da personalidade, ou seja, o Édipo, de 
modo que o processo do recalcamento poderá ou não ser exitoso, resultando em uma falta.  O trabalho 
tem como objetivo uma reflexão a partir de pesquisas bibliográficas de referencia psicanalítica, sobre a 
personalidade Borderline. Trata-se de um relato de experiência da atividade desenvolvida no estágio 
supervisionado especifico em processos clínicos.     Trata-se de um paciente no estado limítrofe, 
presente entre a neurose e a psicose. Enquanto a organização psicótica se iguala a um conflito entre 
pulsão e realidade, excluindo o ego, as estruturações limítrofes constituem estados indecisos do ego 
ainda não estruturado e as defesas conservam um grau de flutuação. Os comportamentos disfuncionais 
podem ser frequentes, intensos e persistentes, acarretando um padrão existencial marcado por 
dificuldades de adaptação do indivíduo no ambiente social. Quando isso realmente ocorre, estamos 
diante de um quadro complexo, que pode ser chamado de Transtorno de Personalidade Borderline. 
Diante da analíse, o terapeuta torna-se objeto-subjetivo do paciente, pois o objetivo do mesmo com a 
psicoterapia consistirá no fortalecimento do ego para tolerar a ansiedade e controlar os impulsos, 
integrar as representações dissociadas do self e do objeto criando uma visão coesa de si e dos 
outros.      Este trabalho se desenvolveu através de escuta clínica de um paciente do sexo feminino, no 
período de 01 ano, com encontros semanais, ocorrendo sob supervisão. A partir da psicanálise 
considerou-se a personalidade do paciente, a investigação de alguns aspectos em particular, abordados 
através das características colocadas durante as sessões terapêuticas. Observou-se no decorrer dos 
encontros como o sujeito olha a si e quais as relações que estabelece no contexto social, e o que 
desencadeia relações afetivas como tristeza, medo, comportamento anti-social, perturbação da 
identidade, instabilidade da auto imagem, raiva ou reatividade do humor como irritabilidade ou 
ansiedade.     
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       Desde o surgimento da psicanálise, o profissional de psicologia é direcionado para o atendimento 
clínico individual. Mas com o passar dos anos e com as grandes demandas, faz-se necessário pensar a 
respeito do atendimento grupal e, principalmente, é preciso pensar em uma conduta ética do psicólogo 
no trabalho com grupos. Dessa forma, a presente pesquisa buscou investigar as possibilidades de um 
trabalho com grupo embasado na Psicanálise Lacaniana, através de uma pesquisa bibliográfica, para 
assim recuperar os conhecimentos científicos produzidos até o momento. Concluímos que é possível 
conduzir um trabalho em grupo, mas não da mesma forma que em uma análise. 
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       O tema indisciplina/disciplina é considerado fundamental para a aprendizagem escolar e a vida em 
geral. Essa questão sempre esteve presente nas oficinas do Laboratório de Psicopedagogia (LaPp). 
Diante disso, a presente pesquisa teve como objetivo identificar ações das crianças em oficinas de jogos. 
A metodologia constou da observação de três crianças, com 10 e 11 anos de idade. Caracterizamos do 
ponto de vista conceitual aspectos de disciplina e indisciplina. Como resultados, verificamos que as 
atitudes mais observadas foram de desrespeito e a menos observada de trapaça; em relação à 
frequência das ações de indisciplina, pudemos verificar que ao final da oficina, estas ações foram 
reduzidas drasticamente. Concluímos que as oficinas de jogos constituem um espaço no qual, além de 
as crianças ampliarem seus recursos cognitivos, são desenvolvidas atitudes favoráveis à aprendizagem, 
que requerem, dentre outros, o desenvolvimento de ações de disciplina.  

 


