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A ELABORAÇÃO DO LUTO NOS PROCESSOS SELETIVOS 

 
Alessandra de Paiva Mortari  

Daniel Branchini da Silva 
 

 O aumento do desemprego e do uso dos meios remotos para realização de inscrições em 
processos seletivos foram fatores significativos para fomentar a busca por oportunidades para 
as plataformas online. Essa migração trouxe consigo inúmeras vantagens. Para os candidatos, 
houve ganho pela facilidade de fazer as inscrições; enquanto, para os recrutadores, obteve-se 
acesso a um grande número de perfis. Porém, visto que o número de candidatos por vaga 
cresceu, as empresas precisaram buscar alternativas para avaliar e fornecer feedback. Relatos a 
respeito de candidaturas sem retorno ou que receberam apenas mensagens automáticas 
começaram a surgir com maior frequência, gerando questionamentos acerca das possíveis 
implicações que a ausência de feedbacks tem sobre o processo de luto e a compreensão das razões 
que levaram à perda. Objetivo geral: Verificar se há impacto na elaboração do luto quando o 
candidato não recebe retorno do profissional de recrutamento e seleção ou quando recebe 
apenas respostas negativas padronizadas, enviadas automaticamente nas candidaturas remotas. 
Método: O estudo foi feito por meio de um questionário online, que continha 25 itens, cada um 
deles composto por uma pergunta que poderia ser respondida segundo as alternativas dadas ou 
pelo relato de uma experiência. As questões foram divididas em quatro blocos: aquelas que 
buscaram caracterizar o indivíduo (perguntas-satélite), aquelas cujas respostas podem ser apenas 
positivas ou negativas (‘Sim’ ou ‘Não’), aquelas cujas respostas fornecidas são dadas segundo 
uma escala de intensidade e aquelas que foram abertas. Os dados coletados foram tabulados e 
utilizados em análises quantitativas e qualitativas, que tomaram como base comparativa as 
referências bibliográficas acerca do tema. Resultados: Participaram da pesquisa 32 indivíduos, 
maiores de idade, que já tiveram algum histórico com candidaturas em processos seletivos 
remotos. Na tabulação dos resultados, observou-se que as candidaturas obtêm em média 25% 
de retorno. A maioria dos participantes (78%) afirmou não estar satisfeita com a devolutiva 
recebida. Além disso, 97% disseram preferir respostas personalizadas e 91% alegaram que 
devolutivas automáticas não colaboram para o desenvolvimento profissional. A ausência de 
devolutivas se mostrou uma fonte importante de insatisfação. Cerca de 80% dos colaboradores 
reportou níveis elevados de intensidade negativa para descrever seus sentimentos em relação a 
esse aspecto dos processos seletivos. Além disso 91% informaram sentir-se desestimulados a 
fazer mudanças em seus currículos ou a investir em ações para tentativas futuras. Nas respostas 
às questões qualitativas, os colaboradores destacaram que raramente são incluídos os motivos 
da descontinuação dos processos de que participaram. Conclusão: O retorno dos processos 
seletivos foi avaliado pelos colaboradores como insuficiente, insatisfatório e desprovido de 
dados que poderiam desencadear ações visando o desenvolvimento profissional. Observou-se 
no padrão das respostas uma descrença generalizada com relação aos processos de recrutamento 
e seleção. Além disso, considerando a temática do luto, os candidatos relataram sentir uma 
influência negativa significativa na desvinculação com o objeto de desejo e acreditam que os 
retornos automáticos não elucidam quais comportamentos emitidos levaram à perda.  
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Palavras-chave: processo seletivo; luto; candidaturas remotas. 
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DESEMPREGO E DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE 

TRABALHO: A SAÚDE MENTAL DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS E 

RECÉM-FORMADOS 

 
Alessandra Fernandes Quintanilha 

Isabela Miranda Inácio 
Daniel Branchini da Silva 

 
O desemprego é um fenômeno mundial que afeta a saúde mental dos indivíduos que passam 
por essa experiência, com efeitos devastadores sobre vida pessoal, relações familiares e sociais. 
O desemprego e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho tem se ampliado na vida de 
muitos jovens, principalmente após o início da pandemia do Covid-19, que tem restringido a 
oferta de oportunidades no mercado de trabalho, trazendo como consequência vários efeitos 
psicológicos negativos. Objetivo geral: Entender o modo como essa experiência afeta a saúde 
mental dos jovensde 18 a 24 anos, universitários ou recém-formados em diferentes áreas, que 
estejam desempregados ou em busca de oportunidade de inserção no mercado de trabalho. 
Método: Pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevista semiestruturada composta por 
10 perguntas, visando abarcar os pressupostos teóricos utilizados na pesquisa prévia e apreender 
a subjetividade dos entrevistados. A entrevista, de caráter exploratório, foi realizada com 3 
jovens universitários que já trabalharam, fizeram estágio ou foram contratados com carteira 
assinada e agora estão em situação de desemprego, assim como jovens que ainda estão buscando 
uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Para analisar o conteúdo das entrevistas, 
foi utilizada a Análise de Conteúdo. Resultados: As unidades foram divididas e chamadas de 
“Tempo buscando emprego”, “Desafios para empregar-se”,“Sonhos e planos futuros” e 
“Apoio familiar e de amigos”. Com relação à primeira unidade, os trêsentrevistados relataram 
estarem procurando uma inserção no mercado de trabalho há pelo menos oito meses, que a 
situação do mercado de trabalho no Brasil se encontra difícil, destacando que a pandemia 
ampliou a demora para encontrar uma oportunidade. Sobre a segunda unidade, disseram que a 
falta de experiência tem sido cobrada nos processos seletivos, acompanhada de outro problema, 
que é a ausência de feedback das empresas quanto ao resultado de sua participação. Já sobre a 
terceira unidade, para todos os entrevistados estar desempregado afeta consideravelmente seu 
dia-a-dia e seus planos futuros, pois frusta o desejo de logo tornarem-se independentes, 
constituírem uma família e serem mais ativos. Para finalizar, com relação à última unidade, os 
participantes foram unânimes em relatar a pressão da família, que cobra-os para logo 
conquistarem uma oportunidade no mercado de trabalho. Além disso, a falta de dinheiro e as 
comparações constantes com outros jovens que possuem emprego também estão presentes. 
Conclusão: Pode-se concluir que o desemprego e a dificuldade de inserção no mercado de 
trabalho estão interferindo diretamente na construção da subjetividade e na vida psíquica dos 
jovens, fato acentuado em tempos de pandemia Covid-19. 
 
Palavras-chave: desemprego; inserção no mercado de trabalho; saúde mental. 
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MINDFULNESS: O IMPACTO DA PRÁTICA NO CONTEXTO CLÍNICO-
HOSPITALAR 

Amanda Caldas Cunha Cordeiro  
José Estevam Salgueiro  

 

Ao recapitular a História ao longo dos anos, percebe-se um grande foco nos aspectos biológicos 
do conhecimento no campo da Saúde, bem como, uma certa dificuldade de integração entre a 
experiência subjetiva e a dinâmica cerebral dos estudos da consciência. Com a busca por ampliar 
a perspectiva pela qual desenvolve-se a ciência, a Fenomenologia propõe o estudo da experiência 
da consciência, trazendo à tona o indivíduo para a construção do processo de saber. Sendo 
assim, por meio do prestar atenção de momento a momento preconizado pela meditação 
mindfulness (atenção plena), intenciona-se assimilar a importância da integração mente-corpo e 
disseminar o crescente conhecimento de práticas complementares dentro da comunidade 
científica internacional, tendo como base o programa Mindfulness-based on Stress Reduction (redução 
de estresse baseada em mindfulness) criado em meados de 1970 pelo Dr. Jon Kabat-Zinn. 
Objetivo geral: Circunscrever os estudos sobre a prática da meditação mindfulness (atenção 
plena) dentro do contexto clínico-hospitalar, de forma a compreender o impacto da técnica no 
tratamento de pacientes e na rotina dos profissionais de saúde. Método: Revisão bibliográfica 
de caráter exploratório, realizada a partir do mapeamento dos estudos produzidos nos últimos 
nove anos, de 2011 até 2020. A partir da consulta pelas palavras-chave “mindfulness” e 
“meditação”, dez artigos (nacionais e internacionais) foram selecionados para análise. Como 
forma de possibilitar um melhor entendimento sobre o tema, a pesquisa foi categorizada em 
cinco esferas: a prática de mindfulness (atenção plena) em pacientes clínicos e hospitalares, em 
profissionais da saúde, o impacto da prática sob o contexto biológico, psicológico e social. 
Discussão: Foi possível observar os benefícios promovidos pela prática da meditação em 
diferentes condições clínicas, como: câncer, fibromialgia, esclerose lateral amiotrófica e dor 
crônica, por exemplo. Diversos sintomas psicológicos e físicos foram reduzidos, mostrando a 
eficácia e a qualidade de tratamento complementar. Além disso, dado o contexto estressante 
que muitos profissionais de saúde enfrentam, percebe-se que a técnica promove maior regulação 
emocional para lidar com a resolução de problemas, e aumento de sentimentos de empatia e 
compaixão. Conclusão: Com os satisfatórios resultados advindos da prática, faz-se proveitosa 
a reflexão sobre formas de propagação e implementação do método no campo da Saúde. Como 
ponto de partida, pode-se considerar a incorporação do tema nas Universidades de Ciências 
Biológicas (Psicologia, Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, por exemplo) a fim de promover 
uma formação mais integrativa aos futuros profissionais. Para isso, é imprescindível que as 
estruturas institucionais estejam dispostas a expandir suas concepções sobre o fazer clínico-
hospitalar, entendendo o cuidado centrado no sujeito como detentor de capacidade 
autorregulatória e do saber de si. É válido destacar que o presente artigo foi realizado em um 
cenário de Pandemia do vírus Covid-19, e muitos aspectos da vida cotidiana foram impactados 
pelas medidas de isolamento social e o colapso nos sistemas de saúde. Sendo assim, a expectativa 
desse artigo é propagar conhecimento e auxiliar a reflexão para possíveis implementações pós 
superação da crise sanitária enfrentada pelo país/mundo.  
Palavras-chave: mindfulness; atenção plena; prática complementar.  
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ISOLAMENTO E SOLIDÃO – A PERDA DA IDENTIDADE 

 
Fábio Santos Bessa Amanda Cury Sproesser  

Antônio Maspoli de Araújo Gomes  
 

A pandemia em decorrência da disseminação do vírus SARS-CoV-2 impulsionou diversas 
mudanças no cotidiano humano, bem como nas relações interpessoais e institucionais 
vivenciadas. As discussões acerca dos impactos, a partir do mês de março de 2020, fomentou 
inúmeros questionamentos para além dos de ordens biomédicas e epidemiológicas. A alta 
transmissibilidade do vírus e, em contra partida, a ausência de fármacos que potencializem o 
tratamento, incitou medidas de distanciamento social e, por conseguinte, o afastamento dos 
sujeitos de seus referencias identitários como as redes socioafetivas. Origina-se assim, estados 
de estresse psíquico, através da ruptura no funcionamento social comum e adaptações pessoais 
que esbarram em privações e no sentimento de solidão que perpassa tal vivência. Objetivo 
geral: Analisar a vivência do isolamento social e solidão e a perda do senso identitário nas 
representações sociais, no contexto da pandemia por Covid-19. Método: Análise do conteúdo 
de 15 notícias, veiculadas pelo jornal Folha de São Paulo, nos meses de julho a dezembro de 
2020. Foram compilados trechos pertinentes que elucidem a temática isolamento, solidão e 
identidade, separados por colunas e formatados através de um quadro estruturado para análise 
deste, verticalmente, sob a perspectiva teórica analítica junguiana. Resultados: Os conteúdos 
demonstram que isolar-se socialmente causou grande impacto na subjetividade dos indivíduos, 
independentemente da faixa etária e contexto psicossocial. Observa-se a perda de referenciais 
significativos que antes participavam do senso de equilíbrio egóico, interferindo no 
desenvolvimento positivo do processo de individuação e tomada consciente das polaridades 
psíquicas. Jung demonstra que momentos de “colisão” com o ambiente, como a vivência do 
isolamento, quando súbita, possibilita a regressão da energia psíquica e esta, ao deslocar-se para 
o inconsciente, potencializa tal campo com o surgimento de reflexões acerca da própria vida. A 
identidade consciente é interceptada por sentimentos de acentuada angústia e temor para com 
si mesmo e outros significativos, favorecendo a energização de complexos pessoais e a 
personalidade global torna-se essencialmente negativa e desesperançosa. Conclusão: Conclui-
se que através dos conceitos analisados, nos conteúdos transcritos, há a presença de angústias e 
medos na percepção dos indivíduos que se isolaram socialmente. Na percepção subjetiva, pode-
se emergir acentuado sentimento de solidão e, simultaneamente, perturbação no senso de 
identidade, uma vez que, segundo a teorização analítica, este encontra-se na assimilação e 
integração consciente de conteúdos psíquicos. Trata-se, portanto, de um fenômeno ainda em 
curso, mas que indica uma tendência de que a identidade se modifica, diferindo-se das atitudes 
cotidianas anteriores à pandemia, interrompidas através da contemplação isolada e solitária de 
um mundo no qual o futuro apresenta mais medos do que esperança.  
 
Palavras-chave: isolamento social, solidão, identidade.  
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PSICOLOGIA E CÁRCERE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A 
ATUAÇÃO DOS PSICÓLOGOS(AS) NO SISTEMA PRISIONAL DE SÃO PAULO 

Amanda Victoria Zippert 
Marcelo Moreira Neumann 

 
O profissional de psicologia no cárcere aparece dividido entre dois tipos de atuações: compondo 
a Comissão Técnica de Avaliação, proposta pela Lei de Execução Penal buscando individualizar 
penas e benefícios penais; ou atuar como agente de atenção psicossocial em saúde, possibilidade 
surgida a partir de 2003 com o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário. O cárcere é 
um fator de adoecimento, seja de forma física ou mental, por conta de sua estrutura e condições 
de higiene, situação ainda mais difícil para pessoas privadas de liberdade do sexo feminino que 
se agrava pela perda de relações familiares, consumo de medicamentos e o crescimento dessa 
população. A partir do entendimento que a saúde é composta por múltiplos fatores, se passa a 
refletir sobre a atuação do psicólogo dentro do cárcere, que, de forma geral, tanto com a revisão 
bibliográfica quanto pelos documentos oficiais do CFP e nota técnica do Estado de São Paulo, 
referenciam que a atuação deve ser voltada à promoção de saúde, direitos humanos e redução 
de danos dos efeitos do cárcere e, de forma social, com a transformação da instituição, 
participando de políticas públicas e outros. Objetivo: Esse artigo objetiva refletir sobre as 
contingências sociais e o trabalho do psicólogo dentro do Sistema Prisional no Estado de São 
Paulo. Metodologia: Foi utilizada a metodologia cartográfica, incluindo, portanto, que não se 
objetiva concretizar uma forma de atuar, mas ampliar as questões sobre esse assunto e colaborar 
para possíveis e futuros trabalhos na área. Desta forma, em uma Penitenciária Feminina do 
Estado de São Paulo, foi registrado em um diário de campo de uma estagiária de psicologia, os 
dias de um projeto de reintegração social que aconteceu nos meses de setembro a novembro de 
2019, e que objetivava promoção de saúde mental com colaboradores indicados, tanto por suas 
companheiras quanto por funcionários, por suas demandas psicológicas/psiquiátricas. 
Resultados: Foram redigidos cinco encontros e reflexões que trazem relações hierárquicas, 
institucionais, seus efeitos tanto nos colaboradores quanto orientadores, comportamentos e 
situações vividas durante o projeto. Conclusão: O projeto teve semelhanças com a revisão 
bibliográfica em relação a população carcerária e ao trabalho do psicólogo. Em relação a 
primeira, a maioria era negra, jovem e com filhos, também apresentavam sintomas como 
irritabilidade, depressão e outros, possíveis efeitos do cárcere. Sobre o segundo, existe a 
necessidade de se ter uma postura crítica, política e ética para ter uma ação que possibilite 
autonomia, individualidade, garantia de saúde, direitos e redução dos efeitos do cárcere, bem 
como buscar fora dos muros da instituição a transformação da mesma e, consequentemente, do 
próprio contexto histórico da psicologia. 
 
Palavras-chaves: Psicologia no cárcere; Sistema Prisional; Cartografia. 
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COMPLEXOS CULTURAIS NO PROCESSO DE MOBILIDADE SOCIAL: A 
EXPERIÊNCIA PROUNISTA ANA BEATRIZ FERREIRA DE MORAIS 

Rafaela Ramos de Lima 
Ana Lúcia Ramos Pandini 

 
O desenvolvimento sócio-histórico brasileiro teve base segregacionista e violenta, de forma que 
as relações desiguais se enraizaram na psique coletiva. O processo de mobilidade social herda 
características deste passado, de forma que universitários ProUnistas são atravessados pela 
demarcação de espaços próprios a determinados grupos. A experiência universitária pode evocar 
afetos próprios dos Complexos Culturais brasileiros. O estudo da alma brasileira compreende o 
reconhecimento destas dinâmicas desiguais como primeiro passo de um processo de elaboração 
individual e coletiva dos Complexos Culturais, abrindo espaço para explorar as experiências 
particulares de grupos marginalizados. Objetivo geral: Investigar a formação e manifestação dos 
Complexos Culturais em universitários ProUnistas. Método: Revisão bibliográfica da 
experiência ProUnista em universidades de elite e posterior articulação teórica com a Psicologia 
Analítica no que tange os Complexos Culturais. Resultados: Romper com as barreiras da 
estratificação social implica experienciar afetos próprios dos Complexos Culturais brasileiros. 
Estudantes ProUnistas relatam a ambiguidade das dinâmicas objetivas e subjetivas que 
compõem o cenário de sua experiência acadêmica. Sentimentos de inadequação, baixa 
autoestima e insegurança são comuns: as possibilidades mais amplas trazem esperança, ao 
mesmo tempo que fatores como raça e classe aparecem como amplificadores das dificuldades 
de inserção. O apego às origens e/ou ao futuro parecem ser estratégias de fortalecimento, bem 
como a aproximação de grupos militantes. Conclusão: Toda a sociedade brasileira é atravessada 
por afetos típicos dos Complexos Culturais, mas sujeitos pertencentes a grupos minoritários 
experimentam estes afetos de forma particular. Estudantes ProUnistas têm a universidade como 
plataforma de mobilidade social, mas há problematizações importantes sobre a universalidade 
deste fenômeno. Da mesma forma, os afetos não são universais, evidenciando o papel da 
subjetividade no enfrentamento dos Complexos Culturais. As práticas de grupo têm muito a 
contribuir no estudo desta população, a fim de promover espaço interventivo e de acolhimento 
destes 
afetos. 
 
Palavras-chave: complexos culturais; mobilidade social; ProUni. 
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AS MULHERES QUE NINGUÉM VÊ: O TRABALHO DO CUIDADO E SUAS 
IMPLICAÇÕES PARA AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS 

 
Ana Beatriz Guimarães Moraes  

Luiza de Goes Bernardini  
Bruna Suruagy do Amaral Dantas  

 
O Brasil é o país que conta com o maior número de empregadas domésticas do mundo, em 
torno de seis milhões de trabalhadoras, em sua maioria mulheres negras. A história da 
empregada doméstica em nosso país está diretamente associada à tradição escravocrata, que 
persiste na cultura brasileira, determinando ações, relações e existências. Desta forma, é urgente 
na sociedade atual criar espaços de discussão a respeito do trabalho doméstico e suas 
especificidades de gênero, classe e raça, além do conceito de cuidado que caracteriza esse tipo 
de atividade laboral. A subalternidade das empregadas domésticas decorre das desigualdades 
raciais e escolares, já que a realização do trabalho doméstico não requer nenhum tipo de 
formação técnica específica. A baixa escolaridade predominante entre as empregadas domésticas 
não é por acaso. A educação é um fator determinante na ascensão econômica e mudança de 
vida; porém, a baixa qualidade do ensino aliada à exclusão social impacta diretamente na 
continuidade dos estudos. No que concerne às questões de gênero, pode-se afirmar que a divisão 
sexual do trabalho foi modulada social e historicamente de forma que as mulheres se tornaram 
responsáveis por todas as tarefas da esfera privada, e os homens desempenham papéis no 
mundo público. É necessário questionar as atribuições de gênero, uma vez que sobrecarregam 
as mulheres sem remunerá-las devidamente. As mulheres têm enfrentado jornadas duplas e até 
mesmo triplas, ao passo que os homens continuam acreditando que sua única responsabilidade 
é desenvolver atividades produtivas e garantir a provisão econômica. Objetivo Geral: A 
presente pesquisa investigou o cotidiano de trabalho das empregadas domésticas a partir da ética 
do cuidado. Método: Adotou-se, nesse estudo, o método qualitativo que possibilita a 
compreensão dos sentidos atribuídos pelos participantes às representações, ações, afetos e 
experiências. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com a utilização de um roteiro 
previamente elaborado. Participaram da pesquisa 11 mulheres que exercem a função do trabalho 
doméstico de forma remunerada. Após a transcrição de todas as entrevistas, as narrativas foram 
organizadas em categorias temáticas seguindo as premissas da Análise de Conteúdo e 
interpretadas com base nas teorias de referência desse trabalho. Resultados e Discussão: 
Cuidar e ser cuidado é um comportamento inerente à existência humana e essencial à vida social, 
que independe do gênero para ser realizado. Depreende-se dos discursos das participantes que, 
na maioria das vezes, o cuidado é relegado às mulheres. A carga das domésticas se torna ainda 
mais desgastante, uma vez que o trabalho realizado fora de casa equivale ao trabalho exercido 
na própria casa. É um trabalho não cumulativo, repetitivo, enfadonho e de constante 
necessidade, que não tem um fim em si mesmo, caracterizado como uma atividade menos 
valorativa. Se por um lado as mulheres demonstram insatisfação com o trabalho em razão de 
suas condições desfavoráveis; por outro, em decorrência dos vínculos afetivos e da execução do 
cuidado, tendem a idealizar e superestimar essa prática laboral. A relação entre empregados e 
empregadores é determinada por estruturas de poder, que ofuscam a subalternidade que 
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aprisiona as trabalhadoras a situações repressivas, em muitos casos carregadas de afeto. A 
afetividade, no universo do trabalho, pode submeter mais que a violência. Dessa forma, 
desconsideram-se questões trabalhistas, ao perder de vista as condições profissionais e éticas do 
trabalho. Conclusão: Nessa perspectiva, é necessário ampliar a discussão sobre o trabalho 
doméstico e a ética do cuidado no Brasil, a fim de viabilizar direitos por meio da formulação de 
políticas públicas. Este debate também deve instigar reflexões críticas sobre as estruturas de 
poder cristalizadas, indicando possibilidades de vivenciar o cuidado a partir de uma perspectiva 
ética. Deve-se convidar a Psicologia, na condição de ciência e profissão, para desenvolver 
práticas que promovam dignidade, equidade e respeito, contrapondo-se a qualquer atitude que 
fomente formas variadas de opressão e processos de discriminação.  
Palavras-chaves: Emprega doméstica; cuidado; gênero. 
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POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE OS PRINCIPAIS SINTOMAS DO 
TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO (TOC) E O CONCEITO DE 

COMPORTAMENTO GOVERNADO POR REGRAS 

Ana Carolina Delcistia Moreira 
Gabriela Souza de Oliveira Alves 

Vinicius Pereira de Sousa 
 

O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e 
compulsões. As obsessões correspondem aos pensamentos recorrentes e persistentes que são 
vivenciados como intrusivos e indesejados pelo indivíduo. Já as compulsões são 
comportamentos públicos que o indivíduo emite diante dos pensamentos que surgem. A 
prevalência do TOC para o sexo feminino é mais alta do que o masculino na idade adulta. 
Calcula-se que aproximadamente um em cada 40 a 60 indivíduos na população apresenta o 
TOC. Objetivo: Identificar possíveis relações entre sintomas de TOC e comportamento 
governado por regras. Método: Revisão da literatura através de artigos, monografias; e capítulos 
de livros. As plataformas utilizadas foram: Scielo, Google Acadêmico e Pepsic. As palavras-
chaves utilizadas na busca: comportamento verbal, comportamento governado por regras, 
transtorno obsessivo compulsivo, e auto regras; foram usadas em alguns momentos combinadas 
e outros isoladas. Critérios de exclusão: trabalhos anteriores a 1950, outra língua que não o 
português, e abordagens diferentes de Análise do Comportamento. Separou-se os resultados em 
cinco categorias: pensamento obsessivo como comportamento privado, pensamento obsessivo 
como comportamento verbal, comportamento governado por regras no TOC, TOC e 
autorregras e intervenções analítico-comportamentais para o TOC. Resultado e Discussão: 
Os pensamentos obsessivos são comportamentos privados. As obsessões são produtos da 
história de vida daquele indivíduo. O pensamento obsessivo pode ser compreendido como um 
comportamento verbal que afeta outros comportamentos, em que o sujeito e o ouvinte são a 
mesma pessoa. Uma hipótese de explicação para o TOC é que as compulsões são 
comportamentos governados por regras. O indivíduo formula autorregras a partir de relações 
de contiguidade, que podem levar ao fortalecimento de comportamentos supersticiosos. Uma 
simples relação acidental entre uma resposta do organismo e um evento ambiental pode tornar 
a resposta mais provável em situações futuras que sejam 
semelhantes. Para o tratamento do TOC, destaca-se a análise funcional dos comportamentos 
envolvidos, além da construção de uma relação terapêutica que auxilie o indivíduo a manter-se 
engajado em direção as mudanças comportamentais. A Exposição com Prevenção de Respostas, 
o treinamento de habilidades sociais, a proposta da a Terapia Analítica Funcional e da Terapia 
de Aceitação e Compromisso mostram-se efetivas no tratamento do TOC. Conclusão: As 
obsessões não causam as compulsões. Os pensamentos obsessivos se caracterizam como regras 
e autorregras, que funcionam como estímulos discriminativos para a emissão de 
comportamentos compulsivos, que são reforçados negativamente pela eliminação de estímulos 
aversivos. 
 
Palavras-chave: Transtorno Obsesssivo-Compulsivo; Análise do Comportamento; 
Comportamento governado por regras. 
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LIDERANÇA FEMININA E CARREIRA: IMPACTOS DA DESIGUALDADE DE 
GÊNERO NA SUBJETIVIDADE DAS MULHERES NO ÂMBITO 

ORGANIZACIONAL  

 

Ana Carolina Croce  
Paloma Crociati  

Daniel Branchini  
 

A desigualdade de gênero é marcante na história da mulher em nossa sociedade. No passado, a 
mulher era associada apenas à figura materna e às atividades domésticas, fatos que impactaram 
na sua representação no mundo do trabalho. Mesmo hoje abrangendo 40% da população 
economicamente ativa, segundo o IBGE, as mulheres ainda recebem salários menores e são a 
minoria nas posições de liderança nas organizações. Crenças, estereótipos e vieses inconscientes 
são usualmente utilizados para explicar esta problemática, que influencia a subjetividade dessas 
mulheres no ambiente corporativo. Objetivo: Identificar e relatar o impacto da falta de 
representatividade feminina em cargos de liderança sobre a subjetividade de mulheres líderes 
dentro do ambiente corporativo. Método: Estudo realizado com mulheres em cargos de 
liderança, entre 25 e 40 anos, residentes na cidade de São Paulo, que atuam no ambiente 
corporativo. Foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado com 10 perguntas referentes 
à construção de carreira e trajetória profissional. Foram realizadas 8 entrevistas remotas, 
precedidas do envio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a interpretação 
dos dados foram criadas categorias de análise de forma a agrupar os resultados obtidos na 
pesquisa. Resultados: Foi confirmado que a subjetividade e o perfil de liderança das mulheres 
sofrem impactos devido à desigualdade de gênero e pelos vieses inconscientes reforçados 
historicamente. Observou-se que essas mulheres ao longo de sua carreira demonstraram um 
esforço notório para adquirir as habilidades de liderança, e ao adquirirem esse perfil de “líder”, 
relataram possuir características consideradas masculinas. Foi pontuada também a diferença de 
postura entre os gêneros, na qual segundo as entrevistadas, o gênero feminino possui um perfil 
de liderança com mais empatia, cuidado e atenção, que aparenta se importar mais com o trabalho 
realizado do que o gênero oposto. A diferença de oportunidades também foi trazida nas 
respostas, quando algumas chegaram até mesmo a perder projetos ou promoções, além de quase 
todas as entrevistadas terem sofrido algumas situações de preconceito ao longo de suas carreiras 
profissionais. Por fim, 6 de 8 mulheres relataram não ter um bom equilíbrio entre vida pessoal 
e trabalho, ressaltando novamente os impactos da desigualdade para a atribuição de papéis entre 
os gêneros. Conclusão: Foi possível estudar o impacto da desigualdade de gênero e suas 
implicações dentro do ambiente corporativo em cargos de liderança, porém, por mais que esses 
dados percentuais tendem a melhorar gradativamente, a equidade depende de modelos mentais 
gradualmente ressignificados, que não sejam baseados em vieses inconscientes pautados na 
construção dos papéis de gênero.  
 
Palavras-chave: liderança feminina; desigualdade de gênero; ambiente corporativo.  
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INSTRUMENTOS USADOS NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E 
NEUROPSICOLÓGICA EM SURDOS 

 
Ana Carolina Soares Dallan 

Camila Cruz 
 

O presente estudo teve como objetivo analisar a produção nacional de artigos e teses 
relacionados à avaliação psicológica com uso de instrumentos (testes, protocolos e escalas) em 
pessoas surdas com o intuito de destacar os aspectos privilegiados e negligenciados da produção 
científica neste tema. Para isso, realizou-se uma busca nas bases de dados do Portal Periódico 
CAPES, por ser uma base que integra várias outras bases da área, utilizando-se a combinação 
dos seguintes termos como palavras chaves: (“Avaliação” ou “Instrumento” ou “Teste não 
verbal” ou “Avaliação Psicológica”) e (“surdo” ou “surda” ou “surdos” ou “surdas” ou 
“LIBRAS”). Encontrou-se 466 registros encontrados que, quando retirada a duplicação, 
resultou em 298 artigos. Houve a leitura dos títulos e dos resumos e os trabalhos só eram 
mantidos e selecionados se contemplasse o campo de estudo de avaliação psicológica e/ou 
neuropsicológica em surdos, com o uso de algum instrumento em LIBRAS ou que tivesse 
auxílio de intérprete de LIBRAS. Foram selecionados 25 artigos/teses dentro do escopo de 
estudo proposto, o que evidencia que há ausência de registros que abordam diretamente a 
temática de avaliação nesta população, que foram analisados criticamente em relação aos 
seguintes critérios: a) categoria de avaliação dos instrumentos utilizados e/ou citados b) nome 
e descrição dos instrumentos; c) caracterização da amostra (quantidade, faixa etária e 
escolaridade); d) método de aplicação para a inclusão e acessibilidade do instrumento na 
população alvo (uso de intérprete, adaptação e/ou normatização do instrumento). A maioria 
dos instrumentos usados e citados foram para avaliar a linguagem e a 
escrita e foram aplicados com o auxílio de um intérprete. 
 
Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Avaliação Neuropsicológica; Surdos; Pessoas surdas. 
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EMBASAMENTO TEÓRICO PARA INCLUSÃO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOEMOCIONAL NA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR DO MEC: 

PERSPECTIVAS DE PROFISSIONAIS DA PSICOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 
Ana Elisa Ruggeri Mignone 

Luiz Renato Rodrigues Carreiro 
 
Muitos são os estudos que apresentam definições sobre emoções e sua relação com 
desenvolvimento infantil. Porém, depois do advento da Nova Base Nacional Curricular (BNCC) 
do MEC, estabelece-se a necessidade de um trabalho mais aprofundado voltado para o 
desenvolvimento das emoções em crianças da educação infantil. A BNCC torna obrigatório o 
desenvolvimento das competências socioemocionais em sala de aula, justificando que, a criança 
que possui estas competências desenvolvidas, tem mais chances de ter um bom aprendizado 
escolar, com impactos ao longo de sua vida. Objetivo Geral: O presente trabalho buscou 
analisar, 
na perspectiva de profissionais da psicologia e educação, quais são as bases teóricas que dão 
sustentação à importância do desenvolvimento das competências socioemocionais em crianças 
durante a primeira infância. Também, analisou quais são os instrumentos de avaliação e 
estratégias de intervenção mais adequados, na percepção desses profissionais, para serem 
utilizados pelas escolas para o desenvolvimento de tais competências. Método: Entrevistas 
semiestruturadas foram realizadas com 1 psicólogo e 2 pedagogos com experiência em 
desenvolvimento infantil visando compreender suas percepções e experiências sobre quais são 
os embasamentos teóricos que justificam a importância do desenvolvimento socioemocional 
ser incorporado à BNCC. Análises qualitativas foram realizadas baseando-se no conteúdo de 
respostas dos profissionais. Resultados e discussão: A partir do relato de profissionais, foi 
possível observar que poucas escolas trabalham o desenvolvimento das competências 
socioemocionais de maneira bem fundamentada. A BNCC, foi considerada uma conquista para 
que essas competências socioemocionais ganhassem sua devida importância no ambiente 
escolar. Foi unanime a opinião de que, trabalhar o desenvolvimento das funções executivas em 
crianças entre 5 e 6 anos é bastante importante. Foi mencionada também a importância do 
desenvolvimento da linguagem para esta faixa etária. A importância da neuropsicologia como 
fundamentação para se compreender e trabalhar as questões socioemocionais no ambiente 
educacional, foi mencionada por todos os entrevistados, mas somente quem possuía formação 
em psicologia conseguiu trazer as bases neuropsicológicas envolvidas neste processo. 
Conclusões: A compreensão integrada do desenvolvimento neuropsicológico, emocional e 
acadêmico é fundamental para o desenvolvimento infantil. As escolas, muitas vezes podem não 
identificar a fundamentação teórica que embasa o trabalho com estas competências. O 
desenvolvimento de funções executivas e da linguagem foram mencionados com maior 
frequência como base para se desenvolver as competências socioemocionais em crianças de 5 a 
6 anos. A estimulação destas habilidades deve ser feita com intencionalidade. Capacitação de 
professores sobre o tema, incluindo o conhecimento mais aprofundado das bases 
neuropsicológicas das emoções e da sua relação com o desenvolvimento escolar e social, foi 
reconhecido como uma necessidade para se trabalhar as competências socioemocionais com 
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crianças. Reforça-se ainda a necessidade de estudos mais aprofundados sobre as competências 
socioemocionais na BNCC.  
 
Palavras-chave: neupsicologia, projeto socioemocional, educação. 
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DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE DA CRIANÇA 
TRABALHADORA BRASILEIRA 

 
Ana Luiza Gomes Ribeiro 
Ana Lúcia Ramos Pandini 

Diante de uma realidade perversa que é imposta para crianças e adolescentes que trabalham, a 
privação do direito a infância culmina na participação prematura no sustento da família, 
acarretando consequências à saúde mental decorrentes do trabalho infantil. Objetivo geral: 
investigar os aspectos psicológicos mobilizados pela situação de trabalho na infância. Método: 
Pesquisa documental qualitativa, através de artigos científicos e livros sobre a questão da criança 
trabalhadora. Principais resultados: O trabalho infantil é qualquer forma de trabalho que priva 
as crianças de sua infância, de seus potenciais e dignidade, prejudicando seu desenvolvimento 
físico e mental. Trabalhos realizados em feiras, nas ruas, na zona rural, em olarias, citricultura e 
empregos domésticos são os principais trabalhos vistos no Brasil. Os tipos de trabalho que 
acarretam maiores danos ao jovem e a criança foram definidos pela Organização Internacional 
do Trabalho, sendo eles o trabalho escravo, a prostituição, a pornografia, as atividades ilícitas, o 
trabalho doméstico, e as atividades que representem riscos à saúde, a segurança ou integridade 
moral. A vivência plena da infância é essencial para o desenvolvimento físico, cognitivo, 
emocional e social das crianças, impactando diretamente na construção de uma vida adulta 
saudável. Quando a criança é responsável por uma parte da renda familiar, existe uma inversão 
de papéis, além do comprometimento da identidade da criança. O trabalho infantil prejudica o 
desenvolvimento da personalidade, e a criança que trabalha tem como consequência a perda da 
alegria natural da infância, tornando-se triste, desconfiada, amedrontada e pouco sociável pela 
submissão e pelo autoritarismo à disciplina no trabalho. Enquanto estes trabalham, seus estudos 
decaem e sua saúde é aniquilada, onde a pobreza e a miséria aumentam a cada dia. Conclusão:  
Um maior número de pesquisas e trabalhos devem ser realizados para garantir o respeito ao 
desenvolvimento da criança e o respeito à sua saúde como direito humano fundamental. 

Palavras-chave: criança e adolescente, infância, saúde mental. 
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RESPONSABILIDADE MORAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: 
COMPREENSÃO DA ESTRATÉGIA DE ISOLAMENTO SOCIAL ADOTADA NO 

BRASIL EM 2020 DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 
Ana Paula de Lima Barboza 

Felipe Corrêa Pedro 
 
A pandemia de Covid-19, além de gerar uma crise sanitária, desencadeou uma série de 
problemáticas políticas, sociais e econômicas ao redor do mundo. O isolamento social, por ser 
uma das medidas mais restritivas de contenção do novo coronavírus, vem sendo amplamente 
questionado e terminou por explicitar o caráter desigual das estruturas sociais brasileiras. Essa 
pesquisa se dedicou a identificar em que medida os conceitos de responsabilidade moral e 
liberdade discutidos pelo filósofo Sanchez Vázquez poderiam auxiliar na compreensão da 
decisão de isolar-se ou não, examinando quais fatores poderiam influenciar tal decisão, e 
investigando de que maneira a medida de isolamento foi assimilada no Brasil em 2020. Foram 
reunidos artigos científicos e pesquisas nacionais contendo dados quantitativos a respeito do 
tema, assim como artigos jornalísticos que ilustravam o contexto e as condutas governamentais 
adotadas durante o período. A análise foi construída com base na noção de ato moral como 
condição para atribuição de responsabilidade, e na ideia de que responsabilidade, liberdade e 
necessidade são dimensões indissociáveis no comportamento humano. A partir disso, verificou-
se que nem todos podem ser responsabilizados pela decisão de cumprir ou não o isolamento, 
uma vez que há a presença de coação externa devido à condição socioeconômica de grande 
parcela da população. O auxílio emergencial, enquanto resistência a essa força externa, não foi 
suficiente para viabilizar o poder de escolha destas pessoas. A renda per capta, a cor ou raça, a 
região do país em que se vive, o acesso a serviços de assistência a saúde e o desemprego foram 
destacados como os principais obstáculos para a tomada de decisão. Uma vez que a adesão só 
pode ser entendida como ato moral por uma pequena parcela da população, a responsabilidade 
sobre o funcionamento da medida de isolamento pode e deve recair justamente sobre os poucos 
que detinham poder suficiente para escolher de que forma lidariam com a ameaça do vírus. A 
subnotificação dos casos, a grande circulação de noticias falsas e a politização de medicamentos 
apontam principalmente para o Governo Federal que, como entidade capaz de coordenar 
medidas de ação e unificar o discurso de combate à doença, aparece como um dos principais 
agentes a ser responsabilizados pelo descrédito da medida no país. 
 
Palavras-chave: Responsabilidade moral; Isolamento social; Pandemia. 
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LUTO E PANDEMIA: ESTUDO DAS PERDAS COTIDIANAS NUMA 
PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 

 
Andressa de Menezes Daniele  

Marjorie Mellim Tavares  
Maria Regina Brecht Albertini  

 
Termos como luto, trauma, perdas e pandemia entrelaçaram-se fortemente e ganharam potente 
relevância em todo o mundo. A instauração de um contexto atípico, permeado por incertezas, 
requer do ser um rearranjo, principalmente no que se refere à psique humana, nas suas formas 
de adaptação e afetos envolvidos. A demanda do psiquismo em termos econômicos para 
entender, acatar, readaptar e elaborar as novas questões cotidianas é intensa e de fundamental 
importância para a compreensão do tema deste trabalho. Objetivo geral: Visa a exploração do 
processo do luto em decorrência das perdas cotidianas em termos de convívio, rotina e laços 
socioafetivos, no cenário pandêmico instaurado pela COVID-19. Tendo como base majoritária 
os conceitos psicanalíticos, objetiva compreender como a subjetividade humana atua perante 
determinado contexto traumático. Método: Foi realizado um estudo exploratório a partir de 
um levantamento bibliográfico e análise qualitativa dos dados. Houve também a utilização de 
vídeos e lives de conteúdos retirados da internet. Para o enriquecimento dos conteúdos 
realizaram-se entrevistas semiestruturadas, que foram desenvolvidas a partir da seleção de cinco 
profissionais, todos com formação na área de Psicologia. Foram feitas análises dessas 
entrevistas, articulando-as com o conteúdo teórico trabalhado. Principais resultados: Em 
relação aos relatos dos psicólogos hospitalares, verificou-se que o aumento da quantidade de 
pessoas enlutadas frente às mortes fez com que a demanda por atendimento psicológico 
crescesse. As perdas simbólicas e concretas revelam o entendimento de que o luto atravessa as 
dimensões física e psíquica. A pessoa em luto, ao passar por uma experiência traumática coletiva 
apresenta a tendência à regressão, em que vivencia situações de desamparo, abandono e 
vulnerabilidade social. Sobre as falas dos psicólogos clínicos, tem-se a importância de favorecer 
um encontro no qual o paciente se sinta acolhido, pertencente. Foi possível apreender que houve 
um acréscimo na procura por atendimento psicológico, e uma importante alteração nas 
configurações do setting terapêutico. É imprescindível manter a escuta clínica no campo da 
singularidade, conhecendo como o sujeito significa a perda e o que é o luto para ele. Constata-
se que as perdas mais expressivas foram as sociais. O aprender com a pandemia é um exercício 
constante, envolve lidar com a frustração e a transformação do contexto para algo elaborável. 
Conclusão: A pessoa enlutada tem seu psiquismo impactado pela sobrecarga emocional que é 
exigida para enfrentar as perdas perante o cenário pandêmico instaurado pela COVID-19. A 
elaboração do luto envolve o reconhecimento destas perdas cotidianas como parte da realidade, 
a experiência de passar pela dor, a adaptação às mudanças necessárias para enfrentar o mundo, 
e o desenvolvimento de uma conexão saudável e duradoura com os falecidos, cujas principais 
memórias associadas serão as positivas.  
 
Palavras-chave: luto; pandemia; psicanálise. 
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A SINDICALIZAÇÃO COMO PROCESSO LIBERTÁRIO DAS 
TRABALHADORAS DOMÉSTICAS 

 
Andressa Ferreira Thomé  

Mariana Luzia Aron  
 

Este projeto de conclusão de curso aborda o tema que trata sobre a sindicalização das 
trabalhadoras domésticas como forma de luta para garantir seus direitos fundamentais. Para esta 
categoria a articulação mostra-se inseparável das lutas que remetem suas origens à abolição da 
escravidão. Em suas batalhas individuais cotidianas e por meio de associações representativas, 
as trabalhadoras seguem no confronto com uma sociedade patriarcal, racista e classista. Ainda 
que muitas vezes invisíveis para a historiografia, a trajetória de vida destas mulheres ilustra uma 
parte importante da história da classe trabalhadora brasileira e da complexa realidade de nosso 
país. Objetivo Geral: Pela perspectiva da Psicologia Social e Psicologia Política com a análise 
bibliográfica e com o levantamento de notícias, será investigado sobre o processo de 
sindicalização das trabalhadoras domésticas como forma de empoderamento e como estas 
articulações políticas e sociais atravessam suas subjetividades. Método: Foi escolhido como 
método a análise através da revisão bibliográfica, levantamento de dados estatísticos e coleta de 
notícias com um recorte de 10 anos. Ao total foram encontradas 91 notícias, das quais foram 
separadas por quatro principais temas - Vulnerabilidade, Direitos, Protagonismo e Coronavírus. 
Em função dos temas levantados serão abordadas questões sociais e políticas, em função disso 
foi realizada análise e a referência de documentos de domínio público e históricos, possibilitando 
assim a compreensão da própria ação social. Resultados e Conclusão: Através do 
levantamento realizado, foi possível identificar que, em sua maioria, as notícias relacionadas ao 
Sindicato das Trabalhadoras Domésticas e outros sítios relacionados à temática, como a 
Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas (FENATRAD) e a ONG Themis, não estão 
associadas ao processo de adesão aos sindicatos e ao papel destes. Foi possível constatar através 
do levantamento das notícias que, embora não exista uma adesão significativa aos sindicatos, 
eles atuam de diversas formas lutando para garantir os direitos que já foram conquistados, 
através da intermediação midiática divulgando suas articulações, sendo porta-vozes das 
injustiças e na busca do empoderamento das trabalhadoras domésticas.  
 
Palavras-chaves: Trabalhadoras Domésticas, Sindicato; Mídia. 
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PRÁTICAS CLÍNICAS PARA O ATENDIMENTO DE IDOSOS EM UM 
SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA  

 
Anna Lívia Salgueiro Zorman de Menezes  

Erich Montanar Franco  
 

Nas últimas décadas, as concepções acerca da velhice mudaram de uma perspectiva de 
decrepitude e isolamento à possibilidade de viver novas experiências, descansar e desfrutar a 
aposentadoria. Entretanto, essas possibilidades dependem de condições socioeconômicas e há 
grande diferença entre ser um idoso com elevado poder aquisitivo, com acesso a lazer e saúde, e 
um velho pobre, que precisa trabalhar para garantir o mínimo para sobreviver. Com o crescente 
envelhecimento da população brasileira, os serviços de saúde devem se adaptar ao aumento da 
demanda por atendimento tendo em conta, além das técnicas clínicas, os efeitos que aspectos 
sociais causam ao processo de envelhecimento. Investigamos as práticas clínicas para o 
atendimento de idosos em um serviço-escola de psicologia da cidade de São Paulo. Objetivo: 
Descrever e analisar as demandas de pacientes idosos e as compreensões clínicas e estratégias 
terapêuticas utilizadas nesse serviço-escola. Método: Consultamos os prontuários de 
atendimento de pacientes com 60 anos ou mais que passaram por psicoterapia breve entre 2015 
e 2019 nesse serviço. Esses prontuários não continham identificação dos pacientes, preservando 
seu anonimato e não lhes oferecendo nenhum risco. Analisamos as informações coletadas de 
forma quantitativa e qualitativa, posteriormente relacionando-as com a literatura especializada. 
Resultados: As temáticas mais abordadas pelos pacientes idosos desse serviço-escola foram a 
conturbada relação com a família, a presença transtornos mentais como depressão e ansiedade, 
as perdas decorrentes da longa existência, a relação com o cônjuge, namorados ou parceiros 
casuais, a adaptação às limitações da senilidade, a dificuldade ou falta de socialização fora do 
ambiente familiar, a evocação de memórias de outras fases da vida e o apego à espiritualidade 
como forma de lidar com o fim da vida. A maioria das concepções sobre o idoso analisadas 
reforçam a segregação e o silenciamento ao qual são submetidos quando, por exemplo, 
condenam sua “fixação ao passado” ou sua fala exacerbada. Outras análises souberam acolher 
as demandas do paciente com um olhar para envelhecimento e distinguir aspectos que deveriam 
ser tratados com esse olhar. Uma grande parte das estratégias terapêuticas desconsiderou a 
complexidade da velhice ao sugerir modalidades de tratamento propondo a extinção de 
comportamentos sem investigar sua origem e encaminhando pacientes com demanda por 
psicoterapia a grupos para a terceira idade. Conclusão: Embora os dados desse trabalho não 
possam ser generalizados e tampouco sejam conclusivos, eles indicam que, na maioria dos casos, 
as práticas clínicas analisadas não incluíram variáveis sociais e econômicas em seus esforços de 
compreensão e tratamento desses usuários do serviço. Os dados sugerem que aspectos próprios 
ao envelhecimento em nossa sociedade são considerados como sendo negativos e, muitas vezes, 
como limitações pessoais.  
 
Palavras-chave: envelhecimento; psicologia clínica; serviço-escola.  
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O ESTADO DE FLOW NOS ESPORTES: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS 
CONVENCIONAIS E OS ELETRÔNICOS. 

 
Arthur Campos Sander Guilherme  

Rafael Macceu Martinez  
Eduardo Neves Pedrosa di Cillo  

 
O esporte desde sua origem muda conforme diferentes contextos, e quando este tem como 
objetivo alcançar o máximo rendimento, algumas áreas do conhecimento e seus conceitos são 
implementadas ao esporte, como é o caso da Psicologia do Esporte e o conceito de Flow. 
Objetivo: O presente estudo teve como intenção verificar se existem diferenças entre o estado 
de flow de atletas de esportes convencionais e o de atletas de esportes eletrônicos. Método: Foi 
realizada uma comparação dos dados levantados sobre o estado de flow de atletas em três 
diferentes pesquisas, sendo uma de esporte eletrônico e duas de esporte convencional. 
Resultados e Discussão: A partir da análise e comparação dos dados levantados nas três 
pesquisas foi encontrada uma diferença na presença da característica Perda da Noção de Tempo 
entre as duas modalidades, isto é, muito presente nos esportes eletrônicos e pouco nos 
convencionais. Conclusão: As comparações realizadas apresentam uma relevância maior ou 
menor de certas características do flow entre os esportes, mas este fato individualmente não 
aponta diferenças entre os estados de flow. Porém, quando analisado juntamente com os 
processos e condições que levam os atletas de eSports ao flow, se percebe um comportamento 
diferente de algumas poucas características entre as duas modalidades, indicando uma possível 
diferença no estado de flow.  
 
Palavras-chave: eSport; esporte eletrônico; flow. 
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A CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA ACERCA DE USUÁRIOS 
DE DROGAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL 

 
Bárbara de Freitas Cardozo  

Maitê Ferreira da Costa  
Erich Montanar Franco  

 
No Brasil, há uma concepção jurídica-moral, institucionalizada com a ditadura militar, que 
considera usuários e comerciantes de drogas, corruptores e culpados da sociedade. E após a 
Reforma Psiquiátrica, surge a concepção psicossocial, que considera os contextos e origens 
desses indivíduos, além de conceber a questão de drogas dentro de uma perspectiva de saúde. 
Considerando a estigmatização da população em situação de rua e as políticas proibicionistas 
com relação ao uso de drogas, procura-se discutir a formação de futuros profissionais de 
Psicologia e como a mesma influencia a atuação. Objetivo geral: Compreender as concepções 
de estudantes de Psicologia dos primeiro e último semestres do curso, acerca de usuários de 
álcool e drogas que se encontram em situação de rua no Brasil. Além de identificar os diversos 
posicionamentos dos participantes, buscamos compreender quais elementos os sustentaram e 
diferenciam ingressantes e formandos da universidade. Método: Foram realizadas entrevistas 
com um roteiro de perguntas abertas previamente estruturado e posterior análise qualitativa das 
respostas. Participaram da pesquisa 20 estudantes de psicologia de universidades privadas na 
cidade de São Paulo, sendo 17 mulheres (85%) e 3 homens (15%). Destes, 10 alunos eram do 
primeiro semestre e outros 10 do último. Todos os entrevistados se voluntariaram a participar 
da pesquisa. O conteúdo dos discursos foi organizado por meio das seguintes categorias 
temáticas: drogas, usuários de drogas, pessoas em situação de rua, tratamento, papel do 
psicólogo e papel do Estado. Detectamos duas formas de posicionamento frente a esse 
problema social: psicossocial e jurídico-moral. Resultados: Os resultados indicaram uma 
concepção predominantemente jurídica-moral por parte dos alunos do primeiro semestre, 
enquanto os alunos do último, apresentaram majoritariamente uma visão psicossocial, ainda 
com resquícios de uma perspectiva que é individualizante e moral. Conclusão: A concepção 
dos estudantes ao ingressarem na universidade apresentou-se diferente daqueles que estão 
próximos à formação, o que sugere que a graduação em psicologia, pode, através da 
desmistificação de estigmatizações socialmente impostas, contribuir não só para a formação do 
profissional, mas também para uma análise com maior embasamento em pautas sociais, focada 
em uma visão psicossocial para o indivíduo.  
 
Palavras-chave: drogas; pessoas em situação de rua; estudantes de psicologia.  
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SONHOS: UMA ANÁLISE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Barbara Lira  

Letícia Angélica Geraldo Croccoli  
Pietra Buissa Gomes Franco  

Santuza Fernandes Silveira Cavalini  
 

No dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto pelo 
novo coronavírus (SARS-CoV2) era caracterizado como uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. Mais tarde, no dia 11 de março foi declarada como pandemia, 
situação na qual uma doença infecciosa ameaça uma grande quantidade de pessoas ao redor do 
mundo simultaneamente. Tal situação pode ser classificada como catastrófica de urgência 
interferindo de forma significativa no funcionamento da sociedade, além de prováveis 
desencadeadores de alterações físicas e/ou emocionais, tais como medo, preocupação, 
ansiedade de contrair, transmitir ou até mesmo da morte iminente por contrair a doença. 
Wainrib & Bloch (2000) entendem que uma crise se instala quando há um rompimento do 
equilíbrio entre o sujeito e o ambiente, onde este se vê sem recursos para enfrentá-la, gerando 
sentimentos de desorganização, desesperança, tristeza, confusão e pânico, além de distúrbios do 
sono, irritabilidade, raiva e dificuldade de concentração. Muitas dessas situações e sentimentos 
podem ser vivenciados de forma traumática e vem à tona nos sonhos. Os sonhos a partir da 
psicanálise, são manifestações do inconsciente formados pelos desejos do sonhador, assim 
como, por restos diurnos. Os restos diurnos são considerados processos psíquicos compostos 
por parte do que percebemos durante o dia e que não são processados ou elaborados pela 
consciência, permanecendo assim, no inconsciente. Segundo Dunker et al. (2021), Freud 
afirmava que esses restos diurnos, por fazerem parte do material inconsciente, são processados 
e elaborados nos sonhos e que ao serem somados aos desejos recalcados, formam a 
singularidade do sujeito presente na produção onírica. Apesar da particularidade da elaboração 
onírica, pode-se considerar que as vivências ligadas ao cotidiano que não foram elaboradas, ou 
seja, os restos diurnos, são a parte material dos sonhos, sendo os elementos mais próximos à 
realidade que podem ser trazidos a experiência coletiva da elaboração onírica. Considerando-se 
a situação atual de pandemia como vivência traumática, poderá haver a repetição, no conteúdo 
onírico, do episódio que gerou o trauma, como uma tentativa de o aparelho psíquico buscar 
uma resolução ou uma melhor dominação psíquica em relação a isso. Objetivo: Identificar 
possíveis alterações nas temáticas dos sonhos dos indivíduos durante a pandemia de COVID-
19. Método: Visto que a pesquisa tem caráter descritivo e explicativo, foi utilizado um 
questionário online, através do Google Forms, com sujeitos de idade entre 18 e 60 anos que não 
utilizavam medicamentos para induzir o sono. A análise dos dados foi feita de forma 
quantitativa, por distribuição de frequência, a respeito da rotina, saúde física, alteração na 
lembrança, frequência e temática dos sonhos. Além disso, foi realizada uma análise qualitativa 
das respostas a partir do referencial psicanalítico. Resultados: Responderam ao questionário 64 
sujeitos, sendo 71.87% mulheres e 28.13% homens, com idade entre 19 e 60 anos. Na amostra 
total, em relação à mudança de rotina, 73,40% dos sujeitos afirmaram ter alteração significativa, 
cruzando com o fato de grande parte (65,60%) relatar sonhar diariamente ou pelo menos três 
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vezes na semana e aos 75% que afirmaram lembrar dos sonhos. Contudo 48,40% dizem não 
observar alteração na frequência com que sonham no período de pandemia. Já em relação a 
alteração da temática dos sonhos, 53,10% relatam ter alteração, sendo as mais comuns: sonhos 
intensos, agitados, aleatórios/sem sentido, em relação ao uso ou não de máscaras, desastres, 
violência, perseguição, “coisas ruins”, encontro com pessoas distantes/do passado, desejos de 
aglomeração e temáticas de morte. Conclusão: A crise sanitária da pandemia do coronavírus 
teve um profundo impacto social e subjetivo, produzindo experiências de sofrimento psíquico 
e fazendo com que os sujeitos buscassem formas de elaborar o que até então era desconhecido 
para eles. Por esse motivo, essa experiência possui uma aproximação com situações traumáticas, 
considerando as mudanças significativas que essa trouxe, como o alto número de óbitos e a crise 
econômica. Assim, de acordo com os resultados obtidos a partir dessa pesquisa, notou-se que a 
maioria dos sujeitos apresentou, durante o período de isolamento social, alterações nas temáticas 
dos sonhos, caracterizando-os como mais agitados, intensos e de difícil compreensão, sendo 
esses, possivelmente, ligados ao cenário atual. Com isso, conclui-se que os sonhos são uma via 
para a tentativa da elaboração desta situação traumática, que possui influência na produção dos 
conteúdos oníricos com base no que foi provocado no mundo subjetivo de cada indivíduo. Por 
esse motivo, em seus sonhos, aparecerão temáticas relacionadas ao momento que estão 
vivenciando 
.  
Palavras-chave: sonhos, pandemia, psicanálise.  
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APARELHAMENTO RELIGIOSO DO CONSELHO TUTELAR 

 
Bruna Hudson de Carvalho 

Mariana Luzia Aron 
 
Há evidências de que na última eleição para conselheiro tutelar, realizada em 2019, houve grande 
movimentação religiosa para que os fiéis se envolvessem com o campo dos direitos da criança 
e do adolescente, de modo a defender suas ideologias religiosas dentro dos Conselhos Tutelares, 
este movimento é chamado de Aparelhamento Religioso dos Conselhos Tutelares e vem 
ocorrendo nos últimos anos em território brasileiro. Objetivo geral: Analisar o processo de 
Aparelhamento Religioso dos Conselhos Tutelares e refletir sobre suas consequências e de que 
maneira interfere na proteção às crianças e adolescentes, além de dar visibilidade ao tema. 
Método: Empregou-se a revisão bibliográfica sobre o assunto, bem como análise de Estatutos, 
Leis e matérias jornalísticas publicadas em sites de notícias. Utilizou-se práticas discursivas e 
análise de discurso - que produz as ações e é produzido pelas mesmas. (SPINK, 2013). 
Desenvolvimento: Em boa parte, o que se vê é a reprodução da grande política institucional, 
cujos representantes eleitos pelo povo para defender os interesses da sociedade, frequentemente 
agem em busca de seus interesses próprios e não de justiça, mais uma vez valorizando o 
indivíduo em detrimento do todo (FORMIGA, 2015). Foram analisadas 15 notícias encontradas 
on-line através do site de buscas Google e uma destas em rede social. A organização e análise 
das informações coletadas sobre os Conselhos Tutelares evidenciou aspectos referentes à a) 
negligência - quando a denúncia envolve questões que possivelmente contrariem a ideologia 
religiosa do conselheiro tutelar, b) casos em que o conselheiro tutelar toma medidas e decisões 
baseadas em sua ideologia religiosa e ainda, c) campanhas para conselheiros realizadas com 
grande apoio de igrejas e instituições religiosas e convocação de fiéis para as votações em prol 
de 
suas crenças. Em suma, o que tem ocorrido nos Conselhos Tutelares contraria a razão da 
existência dos mesmos, visto que estes têm como função a garantia de direitos de crianças e 
adolescentes. Conclusão: De forma a evitar que um órgão negligencie denúncias, é importante 
que tenhamos leis mais rígidas de fiscalização do trabalho dos Conselhos Tutelares e que 
garantam um trabalho sem posicionamento religioso, não permitindo assim que pautas 
ideológicas se confundam com os direitos de uma população vulnerável na sociedade. Aventa-
se a necessidade de uma regulamentação mais precisa referente a habilidades e conhecimentos 
que um cidadão deva ter para exercer satisfatoriamente suas funções como conselheiro tutelar. 
Além do mais, levando em consideração que o ECA é uma das pautas amplamente discutidas 
pelo sistema Conselhos de Psicologia, o órgão aparentemente apresenta pouco envolvimento 
com o assunto. Se o fizesse contribuiria para dar visibilidade ao tema e assim viabilizar maneiras 
que diminuiriam o impacto do aparelhamento religioso na vida de crianças e adolescentes 
vítimas de maus tratos. 
 
Palavras-chave: ideologia religiosa, direitos da criança e adolescente, Conselho Tutelar. 
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APADRINHAMENTO AFETIVO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: HISTÓRIA, 
FUNCIONAMENTO E RELATOS 

 
Carolina Tomita da Silveira Costa  

Flávia Blikstein  
 

O abandono infantil é uma prática recorrente desde a Antiguidade. Observamos, entretanto, 
que o significado e as consequências deste fenômeno se modificaram historicamente. Vemos 
que, primeiramente, as crianças não possuíam qualquer tipo de direito, sendo abandonadas, 
utilizadas como mão de obra, estando submissas ao poder absoluto dos pais. Apenas após a 
Primeira Guerra Mundial e as convenções internacionais da infância de 1924 e 1959 que os 
direitos das crianças foram discutidos e reconhecidos. No Brasil, a promulgação da Lei 
8.069/90, conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente, os define como sujeitos de 
direitos, em desenvolvimento e reafirma a importância de sua proteção pela família, sociedade 
e Estado. Questões sobre a adoção e o Programa de Apadrinhamento Afetivo foram abordadas 
pela lei, que regulariza a primeira e cria o Programa. Este, por sua vez, destina-se a crianças e 
adolescentes com baixa probabilidade de reinserção familiar ou adoção, com objetivo de criação 
e manutenção de laços afetivos com pessoas fora das instituições de acolhimento, garantindo 
um melhor desenvolvimento emocional, social e psicológico. Objetivo geral: Pesquisar sobre 
a criação e funcionamento do Programa de Apadrinhamento Afetivo no município de São 
Paulo. Método: Pesquisa qualitativa realizada por meio da aplicação de entrevistas semi dirigidas 
com duas psicólogas que atuaram no Programa de Apadrinhamento Afetivo. Para análise das 
informações coletadas utilizamo-nos da metodologia de Análise de Conteúdo que nos 
possibilitou reconhecer as principais categorias temáticas presentes no discurso das 
participantes. Discussão: A partir da análise dos dados coletados foi possível reconhecer três 
categorias temáticas recorrentes. São estas: papel do psicólogo no Programa, assistencialismo e 
dificuldades enfrentadas. Na primeira categoria pudemos observar que o psicólogo tem papel 
fundamental no Programa, principalmente no momento da seleção e preparação dos candidatos 
e, também, na articulação da rede de proteção à infância. A segunda categoria aponta que, muitas 
vezes, os candidatos têm uma percepção assistencialista em relação a atenção à infância, o que 
pode ter efeitos negativos no desenvolvimento das crianças. Por fim, a terceira categoria revela 
que os principais desafios observados pelas profissionais se relacionam a construção da relação 
entre afilhados e padrinhos, continuidade do Programa durante a pandemia do COVID-19 e 
importância de um olhar atento e individualizado com os pretendentes do Programa. 
Conclusão: O presente estudo tornou evidente a necessidade de efetivação da rede de proteção 
à infância, além de acompanhamento rigoroso de candidatos ao Programa. Ademais, foi possível 
observar que ainda há estigma e preconceito em relação à adoção de adolescentes. Assim sendo, 
defendemos a importância da implantação do Programa de Apadrinhamento Afetivo como um 
instrumento efetivo de garantia de direitos para crianças e adolescentes.  
 
Palavras-chave: apadrinhamento afetivo; direitos; psicologia; assistencialismo. 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

50 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

CONFIANÇA INTERPESSOAL: RELAÇÕES ENTRE AUTORRELATO E 
AVALIAÇÕES COMPORTAMENTAIS 

 
 Djulie Anne Almeida Chagas  

 Ana Alexandra Caldas Osório  
 
 

A confiança entre seres humanos é um fator de extrema importância para o exercício e 
manutenção das relações sociais harmoniosas. Existem diversas propostas de mensuração - 
como autorrelatos e tarefas comportamentais - mas cuja relação entre si permanece pouco 
estudada. O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre o autorrelato de 
indivíduos sobre o seu grau de confiança em outras pessoas e o seu desempenho em duas tarefas 
comportamentais de confiança. A amostra foi constituída por 29 participantes do sexo 
masculino, destros, com idade entre 18 e 35 anos. A coleta dos dados ocorreu através da 
aplicação do questionário auto avaliativo Inclusive General Trust Scale; uma tarefa de jogo 
econômico na qual os participantes recebiam pontos e poderiam optar por compartilhá-lo com 
outro jogador, porém sem a garantia de retorno — exigindo assim, a tomada de decisão baseada 
na confiança interpessoal; e também foi aplicado o teste de confiabilidade de rostos, no qual os 
participantes julgaram imagens de rostos humanos como confiáveis ou não confiáveis a partir 
de suas expressões faciais. Os resultados apontaram que participantes com maiores pontuações 
no questionário de confiança interpessoal optaram com mais frequência por compartilhar seus 
recursos no jogo econômico e consideravam os rostos apresentados como confiáveis em maior 
escala. A partir dos resultados desse estudo foi possível concluir que há relação entre a percepção 
subjetiva da confiança interpessoal com os comportamentos e decisões que envolvem confiança 
em outro indivíduo.  
 
Palavras-chave: Confiança Interpessoal; Jogo Econômico; Inclusive General Trust Scale. 
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TÉCNICAS PROJETIVAS: ELABORAÇÃO POR MEIO DA EXPRESSÃO 

 
Eduardo Barcellos Pantaleão  

Gabriel Keyti Jakabi Matias  
Lúcia Cunha Lee  

 

A Psicologia é uma área marcada pela diversidade de abordagens teóricas, campos de atuação, 
utilização de técnicas e procedimentos. As técnicas projetivas estão fundamentadas no conceito 
psicanalítico da projeção, se caracterizam pelo uso de material com estímulos pouco 
estruturados, que possibilitam a expressão e a identificação do funcionamento psíquico do 
indivíduo em diferentes níveis, conscientes e inconscientes. No contexto clínico, as técnicas 
projetivas apresentam sua maior aplicação na fase diagnóstica do processo, revelam o potencial 
para captar uma compreensão mais global, auxiliando o profissional em sua na compreensão 
sobre o paciente. Objetivo geral: Com base nessas premissas, esse trabalho pretendeu levantar 
e analisar como as/os psicólogas/os utilizam as técnicas projetivas e como compreendem suas 
propriedades para expressão e elaboração de angústias do indivíduo no contexto profissional. 
Método: Para o levantamento dos dados foi aplicada uma pesquisa de opinião com profissionais 
da área da Psicologia. Considerando-se a conjuntura nacional, em meio à pandemia da COVID-
19 e para preservar a integridade física dos participantes foi utilizado o Google Forms, recurso 
tecnológico que pode ser administrado e respondido de forma on-line. O questionário foi 
composto por perguntas acerca do uso de técnicas projetivas no âmbito profissional, divididas 
em uma seção introdutória e 6 seções de perguntas, com questões dissertativas opcionais. 
Resultados: Amostra foi composta por 71 participantes de 11 regiões do CRP, tendo a maioria 
completado a graduação em menos de 10 anos (73%), sendo que 64 (90,1%) atuam na área 
clínica e 28 (39,4%) utilizam a abordagem psicanalítica. De metade da amostra (50,7%) que já 
utilizou técnicas projetivas profissionalmente, 35 (97,2%) afirmou que o uso contribuiu para 
estabelecer um diálogo com o paciente e 34 (94,4%) disse que o uso da técnica auxiliou em 
elaboração de intervenções e para que o paciente pudesse trazer mais conteúdos para o 
atendimento. Desses, 28 (82,4%) perceberam algum efeito terapêutico com a aplicação das 
técnicas e 26 (76,5%) disseram que o paciente trouxe conteúdos expressos na aplicação das 
técnicas em outras sessões, além da fase diagnóstica, o que beneficiou a comunicação entre 
analista e o paciente em outros momentos do processo. Conclusão: Com base nos dados 
levantados, confirmou-se que o uso das técnicas projetivas, por sua característica expressiva, 
além de seu potencial diagnóstico, favorece a comunicação entre o profissional e o paciente, 
podendo estimular processos de elaboração de angústias pelo paciente, que podem ser 
trabalhadas na relação transferencial e no planejamento de intervenções terapêuticas no 
contexto clínico.  
 
Palavras-Chave: Técnicas projetivas; Elaboração; Expressão. 
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UM ENSAIO SOBRE A CONCEPÇÃO DE LIBERDADE COMO PRÁTICA 
CULTURAL HERDADA SOB ENFOQUE DA ANÁLISE DO 

COMPORTAMENTO 

 
Elissa Sakamoto do Nascimento  

Enzo Banti Bissoli  
 

A liberdade em nosso cotidiano é frequentemente explicada como sinônimo de autonomia, 
autodeterminação, estar livre para escolhas entre outros. Ao longo da história, o ser humano 
vem buscando e tentando ser livre, fugindo e evitando situações aversivas que o ambiente o 
pode expor. Pode-se considerar o planejamento cultural como pilar essencial do funcionamento 
da sociedade, da democracia. Comumente é confundido ter liberdade com sentir liberdade, 
porque normalmente eventos privados são interpretados a partir de referências em eventos 
públicos, e como a comunidade verbal não possui acesso ao ambiente privado sempre pode 
haver imprecisão. Correlacionando com os tempos atuais, o sentimento de liberdade pode ser 
observado nos novos oprimidos que sofrem a influência da crescente exploração do trabalho. 
Objetivo geral: Analisar e discutir as concepções de liberdades presentes nos textos de autoras 
e autores nacionais e internacionais referências da análise do comportamento. Método: Foi 
realizado um ensaio acadêmico, o qual consiste na exposição do ponto de vista da autora em 
torno do tema. Foi proposta uma exposição teórica referente aos aspectos centrais na elaboração 
de cada tema. Principais resultados: A sensação de liberdade deve ser compreendida como 
análoga à própria condição experimental do condicionamento operante em Skinner, seres 
humanos tendem a se sentir livres quando reforçados positivamente. As populações mais 
vulneráveis econômica e socialmente passam por controle via reforço negativo para 
conseguirem sobreviver no sistema atual. Além disso, a liberdade também pode ser observada, 
estudada e analisada a partir da defesa cultural herdada entre a jornada do ser humano. A 
liberdade enquanto herança deve ser colocada sob a visão de uma prática cultural ontogenética, 
produto de entrelaçamentos de contingências produzidas por contextos políticos e sociais. 
Conclusão: Através dos comportamentos selecionados, cabe aos membros de cada grupo 
promover consciência, autoconhecimento e modelagem do ambiente com o objetivo de passar 
a diante ou não a prática comportamental. Ter consciência das agências de controle, mas ter de 
também lutar para sobreviver, ou até singelos controles do próprio ambiente em torno do 
indivíduo. A liberdade é explicada e vendida como conceito, mas é inalcançável, inatingível 
enquanto tal. A luta pela mesma é histórica, o ser humano pode ser capaz de dar direção a sua 
vida modelando a mesma, mas nunca conseguirá se livrar de todo o controle que o mundo 
externo lhe apresenta, de outra forma sempre precisará se construir em relação a ele.  
 
Palavras-chave: liberdade; prática cultural, herança. 
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL I NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA DA COVID-19. 

 
Estela Ulliam de Menezes Caldas 

Gabriela Cristina dos Reis Oliveira 
Lana Driélle de Souza Machado 

Roseli Fernandes Lins Caldas 
 

A situação causada pela pandemia do COVID-19 tem exigido mudanças nas mais diversas 
esferas, trazendo consigo preocupações quanto a seus impactos e como lidar com estes no pós-
pandemia. Ao pensarmos sobre os desafios a serem enfrentados com o retorno das aulas 
presenciais, devemos considerar os problemas pré-existentes e utilizá-los como base para prever 
as dificuldades e desenvolver estratégias de enfrentamento. Dentre as questões que necessitavam 
de atenção mesmo antes da pandemia, ressalta-se a transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental que, no atual contexto, tem sido vivenciada de maneira remota, retornando ao 
presencial já na série seguinte, exigindo dos pequenos que demonstrem postura correspondente 
a uma vivência que não tiveram de fato. Objetivo Geral: Levantar problemáticas e explorar as 
possibilidades de contribuição da Psicologia Escolar no pós-pandemia, sobretudo em sua 
atuação no Ensino Fundamental I. Método: Pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, 
com a utilização de levantamento bibliográfico e entrevistas não padronizadas. Foram 
entrevistados 10 profissionais da educação, sendo 8 mulheres e 2 homens, de escolas públicas e 
particulares da região metropolitana do estado de São Paulo, com pelo menos 2 anos de atuação 
no último ano da Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental durante o 
período da pandemia. O roteiro de entrevistas foi composto por 10 perguntas abertas e a análise 
de conteúdo foi utilizada para sistematização das informações coletadas. Resultados: Dentre 
os resultados obtidos, destaca-se o acolhimento emocional desempenhado pela escola, podendo 
a Psicologia em conjunto com outras disciplinas contribuir nesse cenário e no pós-pandemia, a 
desigualdade social, a desvalorização da profissão e a percepção dos professores de que a 
adaptação de atividades para o modelo remoto tem efeitos relevantes. Quanto às consequências 
do período de paralisação das aulas presenciais, ressaltou-se a defasagem na aprendizagem e a 
falta de interação com outras crianças. Notou-se que os professores fazem uso de jogos online, 
vídeos e músicas na tentativa de tornar o processo de aprendizagem lúdico e atraente, também 
auxiliando no contato social e no brincar. A transição para o Fundamental I está ocorrendo com 
tribulação e percebe-se a necessidade de avaliar cada grupo individualmente a fim de construir 
planos de ação singulares. Conclusão: Diante dos fatos mencionados, observou-se que as 
escolas tiveram que se adaptar ao novo cenário pandêmico, causando fortes impactos na 
educação. A transição do Ensino Infantil para o Fundamental I está ocorrendo com diversas 
dificuldades na adaptação ao modelo remoto e sobretudo trazendo prejuízos ao processo de 
aprendizagem e socialização das crianças. Escolas particulares têm recebido suporte, no entanto, 
na rede pública a defasagem é imensurável. 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental I; COVID-19; transição escolar. 
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UMA ANÁLISE DO FILME “ LIVRE ”, A JORNADA DA PERSONAGEM 
CHERYL STRAYED E SEU PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO NO CONTATO 

COM A NATUREZA, A PARTIR DA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA 
JUNGUIANA 

 
Fabiano José de Sousa Júnior  

Antônio Maspoli de Araújo Gomes  
 

A individuação é o processo de integração da humanidade nos diversos caminhos oferecidos 
pelos mitos (expressão da disposição humana cuja função é representar através de símbolos a 
origem do mundo) e pelos ritos, consistindo na possibilidade de a mulher transitar pelo 
arquétipo (imagem ou símbolo que se manifesta através do material psíquico) sem perder sua 
humanidade. Cheryl Strayed inicia sua jornada de individuação através da trilha e seu contato 
com a natureza que extrapola o corpo e a mente, buscando assim ressignificar sua história de 
vida. (STRAYED, 2014). Objetivo geral: O presente trabalho pretende investigar como 
vivências contemporâneas permitem o acesso às manifestações e expressões simbólicas do 
inconsciente dos seres humanos e como tais conteúdos são revividos em diferentes momentos 
históricos através da análise fílmica de Livre (2014). Método: Neste estudo foi utilizada a técnica 
de análise de conteúdo, que divide tal procedimento em pré-análise, descrição analítica e 
interpretação referencial. Para a análise fílmica foi utilizado o filme Livre (2014). Sendo o 
trabalho divididos em: caracterização do mito do herói, caracterização da personagem principal, 
(contexto sócio-histórico, a mitologia por trás desta, personalidade, indumentária, 
representação); caracterização dos arquétipos e o processo de individuação. Resultados: A 
personagem Cheryl Strayed é a representação clara da mulher contemporânea que parte em 
busca de sentidos e significados para sua existência como o propósito de individuação, podendo 
então ser compreendida como um movimento em busca da totalidade por meio da integração 
de partes conscientes e inconscientes, que acarreta conflitos emocionais e pessoais, gerando a 
diferenciação de atitudes conscientes gerais e do inconsciente coletivo aspirando a realização de 
uma personalidade maior. Para isso ocorrer é indispensável a integração da sombra, que seria o 
acolhimento dos aspectos rejeitados e reprimidos até então não vivenciados. Conclusão: A 
trilha e seu contato com a natureza potencializam e catalisam esse processo de individuação, a 
integração se faz presente e a personagem vivencia sua jornada, proporcionando uma maior 
completude e discernimento do propósito do arquétipo da totalidade e esse contato com o self.  
 
Palavras-chave: Individuação; mulher; psicologia analítica. 
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ISOLAMENTO E SOLIDÃO – A PERDA DA IDENTIDADE 

  
Fábio Santos Bessa Amanda Cury Sproesser  

Antônio Maspoli de Araújo Gomes  
 

A pandemia em decorrência da disseminação do vírus SARS-CoV-2 impulsionou diversas 
mudanças no cotidiano humano, bem como nas relações interpessoais e institucionais 
vivenciadas. As discussões acerca dos impactos, a partir do mês de março de 2020, fomentou 
inúmeros questionamentos para além dos de ordens biomédicas e epidemiológicas. A alta 
transmissibilidade do vírus e, em contra partida, a ausência de fármacos que potencializem o 
tratamento, incitou medidas de distanciamento social e, por conseguinte, o afastamento dos 
sujeitos de seus referencias identitários como as redes socioafetivas. Origina-se assim, estados 
de estresse psíquico, através da ruptura no funcionamento social comum e adaptações pessoais 
que esbarram em privações e no sentimento de solidão que perpassa tal vivência. Objetivo 
geral: Analisar a vivência do isolamento social e solidão e a perda do senso identitário nas 
representações sociais, no contexto da pandemia por Covid-19. Método: Análise do conteúdo 
de 15 notícias, veiculadas pelo jornal Folha de São Paulo, nos meses de julho a dezembro de 
2020. Foram compilados trechos pertinentes que elucidem a temática isolamento, solidão e 
identidade, separados por colunas e formatados através de um quadro estruturado para análise 
deste, verticalmente, sob a perspectiva teórica analítica junguiana. Resultados: Os conteúdos 
demonstram que isolar-se socialmente causou grande impacto na subjetividade dos indivíduos, 
independentemente da faixa etária e contexto psicossocial. Observa-se a perda de referenciais 
significativos que antes participavam do senso de equilíbrio egóico, interferindo no 
desenvolvimento positivo do processo de individuação e tomada consciente das polaridades 
psíquicas. Jung demonstra que momentos de “colisão” com o ambiente, como a vivência do 
isolamento, quando súbita, possibilita a regressão da energia psíquica e esta, ao deslocar-se para 
o inconsciente, potencializa tal campo com o surgimento de reflexões acerca da própria vida. A 
identidade consciente é interceptada por sentimentos de acentuada angústia e temor para com 
si mesmo e outros significativos, favorecendo a energização de complexos pessoais e a 
personalidade global torna-se essencialmente negativa e desesperançosa. Conclusão: Conclui-
se que através dos conceitos analisados, nos conteúdos transcritos, há a presença de angústias e 
medos na percepção dos indivíduos que se isolaram socialmente. Na percepção subjetiva, pode-
se emergir acentuado sentimento de solidão e, simultaneamente, perturbação no senso de 
identidade, uma vez que, segundo a teorização analítica, este encontra-se na assimilação e 
integração consciente de conteúdos psíquicos. Trata-se, portanto, de um fenômeno ainda em 
curso, mas que indica uma tendência de que a identidade se modifica, diferindo-se das atitudes 
cotidianas anteriores à pandemia, interrompidas através da contemplação isolada e solitária de 
um mundo no qual o futuro apresenta mais medos do que esperança.  
 
Palavras-chave: isolamento social, solidão, identidade. 
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PARA ALEM DO DIVÃ ELITISTA: A PSICANÁLISE PARA TODOS 

 
Fernanda Oliveira Vieira  

Aline Souza Martins  
 

Não há quem não conheça a narrativa que circula na cultura de que a psicanálise é uma prática 
elitista destinada exclusivamente às pessoas que têm a oportunidade de custear o tratamento. 
Entretanto, já em 1918 Freud discursou em Budapeste que os psicanalistas deveriam se preparar 
para a ampliação de atuação para além das clínicas particulares. Objetivo geral: Tomando este 
posicionamento como base, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em torno da história das 
clínicas públicas até o seu uso atual em São Paulo, com o objetivo de compreender a história e 
trazer a debate a psicanálise como instrumento de transformação da sociedade para a justiça 
social em contextos de vulnerabilidades. Método: Foi revisitado o discurso de 1918 “Caminhos 
para a terapia psicanalítica” de Freud, o livro da pesquisadora Danto (2019), que realizou uma 
extensa investigação de documentos históricos sobre a primeira e segunda geração de 
psicanalistas que ampliaram a prática das clínicas públicas e textos contemporâneos dessa clínica 
em São Paulo. Resultados: Passamos, portanto, pela criação da Policlínica de Berlim, do 
Ambulatorium de Viena e, um dos grandes motivadores da lacuna existente dessa história no 
percurso da psicanálise, a ascensão do nazismo na Alemanha em 1920. Este fato pode ser 
considerado responsável pela ausência da história das clínicas públicas em grandes obras 
biográficas de Freud, por exemplo, Elizabeth Roudinesco e Peter Gay. É sabido que a 
psicanálise não se resume a Freud, seus discípulos europeus e a Alemanha, logo, após o contato 
com esses movimentos, fora do setting tradicional dos consultórios particulares, partimos para a 
pesquisa de uma atuação psicanalítica que leve em consideração a realidade latino-americana e 
suas lutas, mais especificamente brasileiras. Com foco em psicanalistas de São Paulo, como Jorge 
Broide, Miriam Debieux, projetos de clínica pública/aberta como Psicanálise na Roosevelt, 
realizamos um breve estudo da clínica política apontando para a responsabilidade social dos 
profissionais na articulação da atuação dos psicólogos a partir de demandas sociais, para tanto 
foi relacionado ao tema o código de ética e a publicação Clínica do Social (1991). Conclusão: 
Concluímos que houve um impacto na popularização da psicanálise articulada ao campo social 
em decorrência dos regimes totalitários, a ascensão do nazismo na Alemanha e a ditadura militar 
na América Latina. Assim, é necessário buscar e evidenciar intervenções clínico-políticas, 
dispositivos e formas de praticar a psicanálise renovados, pois estes são essenciais para o auxílio 
do sujeito contemporâneo. Ainda mais, é necessário que a psicanálise ocupe cada vez mais as 
instituições, as comunidades, a articulação multidisciplinar e a cidade. Ou seja, é importante que 
a psicanálise vá aonde há sujeitos necessitados de uma escuta, para que não continuemos a 
contribuir para a invisibilização deste campo teórico e prático importante para a transformação 
social.  
 
Palavras-chave: história da psicanálise; clínicas públicas; psicanálise política. 
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TÉCNICAS PROJETIVAS: ELABORAÇÃO POR MEIO DA EXPRESSÃO 

 
Eduardo Barcellos Pantaleão 

Gabriel Keyti Jakabi Matias 
Lúcia Cunha Lee 

 
A Psicologia é uma área marcada pela diversidade de abordagens teóricas, campos de atuação, 
utilização de técnicas e procedimentos. As técnicas projetivas estão fundamentadas no conceito 
psicanalítico da projeção, se caracterizam pelo uso de material com estímulos pouco 
estruturados, que possibilitam a expressão e a identificação do funcionamento psíquico do 
indivíduo em diferentes níveis, conscientes e inconscientes. No contexto clínico, as técnicas 
projetivas apresentam sua maior aplicação na fase diagnóstica do processo, revelam o potencial 
para captar uma compreensão mais global, auxiliando o profissional em sua na compreensão 
sobre o paciente. Objetivo geral: Com base nessas premissas, esse trabalho pretendeu levantar 
e analisar como as/os psicólogas/os utilizam as técnicas projetivas e como compreendem suas 
propriedades para expressão e elaboração de angústias do indivíduo no contexto profissional. 
Método: Para o levantamento dos dados foi aplicada uma pesquisa de opinião com profissionais 
da área da Psicologia. Considerando-se a conjuntura nacional, em meio à pandemia da COVID-
19 e para preservar a integridade física dos participantes foi utilizado o Google Forms, recurso 
tecnológico que pode ser administrado e respondido de forma on-line. O questionário foi 
composto por perguntas acerca do uso de técnicas projetivas no âmbito profissional, divididas 
em uma seção introdutória e 6 seções de perguntas, com questões dissertativas opcionais. 
Resultados: Amostra foi composta por 71 participantes de 11 regiões do CRP, tendo a maioria 
completado a graduação em menos de 10 anos (73%), sendo que 64 (90,1%) atuam na área 
clínica e 28 (39,4%) utilizam a abordagem psicanalítica. De metade da amostra (50,7%) que já 
utilizou técnicas projetivas profissionalmente, 35 (97,2%) afirmou que o uso contribuiu para 
estabelecer um diálogo com o paciente e 34 (94,4%) disse que o uso da técnica auxiliou em 
elaboração de intervenções e para que o paciente pudesse trazer mais conteúdos para o 
atendimento. Desses, 28 (82,4%) perceberam algum efeito terapêutico com a aplicação das 
técnicas e 26 (76,5%) disseram que o paciente trouxe conteúdos expressos na aplicação das 
técnicas em outras sessões, além da fase diagnóstica, o que beneficiou a comunicação entre 
analista e o paciente em outros momentos do processo. Conclusão: Com base nos dados 
levantados, confirmou-se que o uso das técnicas projetivas, por sua característica expressiva, 
além de seu potencial diagnóstico, favorece a comunicação entre o profissional e o paciente, 
podendo estimular processos de elaboração de angústias pelo paciente, que podem ser 
trabalhadas na relação transferencial e no planejamento de intervenções terapêuticas no 
contexto clínico. 
 
Palavras-Chave: Técnicas projetivas; Elaboração; Expressão. 
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL I NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA DA COVID-19. 

 

Estela Ulliam de Menezes Caldas 
Gabriela Cristina dos Reis Oliveira 

Lana Driélle de Souza Machado 
Roseli Fernandes Lins Caldas 

 
A situação causada pela pandemia do COVID-19 tem exigido mudanças nas mais diversas 
esferas, trazendo consigo preocupações quanto a seus impactos e como lidar com estes no pós-
pandemia. Ao pensarmos sobre os desafios a serem enfrentados com o retorno das aulas 
presenciais, devemos considerar os problemas pré-existentes e utilizá-los como base para prever 
as dificuldades e desenvolver estratégias de enfrentamento. Dentre as questões que necessitavam 
de atenção mesmo antes da pandemia, ressalta-se a transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental que, no atual contexto, tem sido vivenciada de maneira remota, retornando ao 
presencial já na série seguinte, exigindo dos pequenos que demonstrem postura correspondente 
a uma vivência que não tiveram de fato. Objetivo Geral: Levantar problemáticas e explorar as 
possibilidades de contribuição da Psicologia Escolar no pós-pandemia, sobretudo em sua 
atuação no Ensino Fundamental I. Método: Pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, 
com a utilização de levantamento bibliográfico e entrevistas não padronizadas. Foram 
entrevistados 10 profissionais da educação, sendo 8 mulheres e 2 homens, de escolas públicas e 
particulares da região metropolitana do estado de São Paulo, com pelo menos 2 anos de atuação 
no último ano da Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental durante o 
período da pandemia. O roteiro de entrevistas foi composto por 10 perguntas abertas e a análise 
de conteúdo foi utilizada para sistematização das informações coletadas. Resultados: Dentre 
os resultados obtidos, destaca-se o acolhimento emocional desempenhado pela escola, podendo 
a Psicologia em conjunto com outras disciplinas contribuir nesse cenário e no pós-pandemia, a 
desigualdade social, a desvalorização da profissão e a percepção dos professores de que a 
adaptação de atividades para o modelo remoto tem efeitos relevantes. Quanto às consequências 
do período de paralisação das aulas presenciais, ressaltou-se a defasagem na aprendizagem e a 
falta de interação com outras crianças. Notou-se que os professores fazem uso de jogos online, 
vídeos e músicas na tentativa de tornar o processo de aprendizagem lúdico e atraente, também 
auxiliando no contato social e no brincar. A transição para o Fundamental I está ocorrendo com 
tribulação e percebe-se a necessidade de avaliar cada grupo individualmente a fim de construir 
planos de ação singulares. Conclusão: Diante dos fatos mencionados, observou-se que as 
escolas tiveram que se adaptar ao novo cenário pandêmico, causando fortes impactos na 
educação. A transição do Ensino Infantil para o Fundamental I está ocorrendo com diversas 
dificuldades na adaptação ao modelo remoto e sobretudo trazendo prejuízos ao processo de 
aprendizagem e socialização das crianças. Escolas particulares têm recebido suporte, no entanto, 
na rede pública a defasagem é imensurável. 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental I; COVID-19; transição escolar. 
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A IMPOSSIBILIDADE DOS RITUAIS FÚNEBRES DURANTE A PANDEMIA DA 
COVID-19: CONTRIBUIÇÕES FREUDIANAS 

 
Gabriela Di Colla Buchalla 

Eduardo Fraga Almeida Prado 
 

Aos 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde anunciou a pandemia da COVID-
19. Entre os cuidados necessários para frear a rápida disseminação da doença, tornou-se 
essencial enfatizar a medida de manutenção do distanciamento social. Entretanto, além dos 
efeitos na redução de contágio, revelou-se a necessidade de reorganização da sociedade como 
um todo. Neste contexto, proíbe-se a realização dos rituais funerários que, por meio de 
construções simbólicas, demarcam e significam a angústia e a dor da perda pelo processo de 
enlutamento. Para a Psicanálise, o luto é considerado o processo capaz de proporcionar a 
elaboração da dor perante a ausência daquilo que é amado. E, quando mal elaborado, 
caracteriza-se por uma resposta de possível caráter patológico denominada de melancolia. 
Objetivo Geral: refletir criticamente como as consequências da impossibilidade de realização 
dos rituais fúnebres impactam nos processos psíquicos e consequentemente na saúde mental 
individual, assim como no corpo social. Método: pesquisa bibliográfica e exploratória. As 
informações foram coletadas nas bases de dados: SciELO, site do Ministério da Saúde, da 
Fundação Oswaldo Cruz e da Organização Mundial da Saúde. Os descritores utilizados foram: 
pandemia, coronavírus, rituais fúnebres, melancolia, luto e freud. Dos 33 artigos 
correspondentes, 07 foram selecionados para leitura e análise de acordo com o critério de 
inclusão: versar sobre a relação luto, melancolia e impossibilidade de efetuação dos rituais 
fúnebres. Resultados: Após repetidas leituras dos artigos selecionados, argumentamos a fator 
de que em consequência à impossibilidade de realização dos rituais fúnebres, há possível 
desorganização na configuração psíquica individual e no corpo social. À luz da teoria freudiana, 
a simbolização não elaborada pela falta da dramatização ritualística, além de poder tornar o 
processo de luto mais doloroso, coopera para a constituição de um possível quadro melancólico, 
visto que o sujeito melancólico não é capaz de identificar o que perdeu junto ao objeto que se 
ausentou. Conclusão: a simbolização do luto perante os rituais de passagem é de extrema 
importância para a saúde psíquica e elaboração da perda. Durante a pandemia da COVID-19, 
tal impossibilidade pode fomentar à constituição de sofrimentos que favorecem o 
desenvolvimento do luto patológico ou melancolia. 
 
Palavras-chave: Pandemia; Luto; Psicanálise. 
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ANÁLISE DO PERFIL DE ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS 
INFRACIONAIS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
Gabriela Lima Vaccari  
Luana Manarini Costa  

Marcelo Moreira Neumann  
 

Os adolescentes (entre 12 e 18 anos) que cometem algum delito são encaminhados para o 
cumprimento de medidas socioeducativas, previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA, e podem ser de meio aberto ou fechado. As medidas são determinadas de acordo com 
o ato, gravidade e reincidência; e a autoridade judiciária pode determinar a advertência, reparação 
de danos, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de semiliberdade e 
regime de internação, além das medidas previstas no art. 101 de I à VI. Foram estudados 
aspectos psicossociais sobre os adolescentes, a teoria Winnicottiana de privação e delinquência, 
e as concepções do filósofo Michel Foucault acerca do tema. Objetivo Geral: Analisar o perfil 
do jovem em cumprimento de medidas socioeducativas, e sua relação com a Fundação Casa e 
os Serviços de Medidas Socioeducativas. Método: Foi realizada pesquisa exploratória por meio 
de levantamentos bibliográficos, estatísticos e entrevistas com três profissionais que atuam ou 
atuaram na área, e o material foi analisado por abordagem qualitativa. Foi aplicado um 
questionário nas entrevistas realizadas de maneira remota por conta da pandemia de COVID-
19. Resultados: Os dados obtidos na literatura e nas entrevistas foram relacionados com a 
Teoria Winnicottiana. Os jovens têm perspectiva de futuro ao saírem das instituições, mas pelo 
não acolhimento do ambiente e por não conseguirem trabalho formal voltam aos delitos, ou 
seja, novamente o ambiente não foi um facilitador para que se reestabelecesse sua confiança. 
Suas famílias são monoparentais, com a liderança da mãe ou avó pela ausência paterna, o que 
também é uma questão pensando na estrutura base do indivíduo. Vivem em regiões de alta 
vulnerabilidade, costumam ser do gênero masculino, ter de 15 a 17 anos e são pardos e negros. 
Seus delitos mais comuns são o tráfico e o roubo qualificado, o que se pode relacionar com as 
falhas no ambiente e exclusão na possibilidade de integração na sociedade. É desenvolvida uma 
tendência antissocial, que tem como manifesto furtos e roubos, onde o jovem procura ressarcir 
algo perdido no ambiente que falhou com ele. Não é consciente, mas sente que foi injustiçado. 
Conclusão: Este trabalho explorou o contexto social em que o jovem está inserido e suas 
expectativas. Espera-se que as instituições e sua comunidade estejam aptas a recebê-los, mas 
não é o que se vê; e por isso o ciclo se repete, onde na busca de um ambiente facilitador se 
deparam com condições não favoráveis para o reestabelecimento da confiança, sem poder 
retomar a vida de maneira digna. A mídia e o senso comum colocam o jovem como único 
responsável pela criminalidade. Falta execução de políticas públicas e investimento nas 
comunidades para que seja possível o auxílio em sua reparação, e não na punição. Ao final do 
prazo de cumprimento das medidas, os jovens voltam para seu lugar de origem, trazendo a 
reflexão sobre não ser possível encontrar cura onde se foi ferido.  
 
Palavras-chave: adolescentes; aspectos psicossociais; medidas socioeducativas. 
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AS REDES SOCIAIS E A ESPETACULARIZAÇÃO DA VIDA COTIDIANA: UMA 
ANÁLISE SOBRE A INFLUÊNCIA QUE AS REDES SOCIAIS EXERCEM NOS 

INDIVÍDUOS 

 
Gabriela Pereira de Andrade  

Felipe Corrêa Pedro  
 

O sistema capitalista foi sendo reinventado, desde o início, para permanecer vigente, atuando 
no controle de todas as esferas da vida cotidiana dos indivíduos. Na atualidade, vivemos a 
Terceira Revolução Industrial, caracterizada pelo desenvolvimento das tecnologias 
informacionais. Com o advento da Era Digital, facilitou-se o processo de comunicação, 
possibilitando-se a expansão de fronteiras entre culturas no mundo globalizado. A internet é 
uma grande conquista da evolução tecnológica e, com o tempo, foi sendo aprimorada, 
proporcionando aos indivíduos novas ferramentas de comunicação e entretenimento. Devido à 
sua forte influência na atualidade, os meios de comunicação estão majoritariamente 
concentrados nas redes sociais e, com o aumento significativo desse consumo, deve-se pensar 
as consequências do uso intensificado e a influência que essa utilização tem na vida dos 
indivíduos, tanto social quanto subjetivamente. Objetivo geral: O objetivo desta pesquisa é 
investigar o papel das redes sociais na atualidade, como uma nova ferramenta de opressão da 
sociedade capitalista pós-moderna, e as consequências de sua utilização na subjetividade dos 
indivíduos. Método: A pesquisa tomou como base a teoria de Adorno e Horkheimer, em 
especial o conceito de indústria cultural, para explicar como o capitalismo utiliza-se da cultura 
para influenciar as novas tendências de consumo, assim como a teoria de Guy Debord, referente 
à sociedade do espetáculo, para explicar o funcionamento das novas mídias sociais e a 
espetacularização da vida cotidiana. O estudo é uma pesquisa exploratória que foi realizada a 
partir de uma pesquisa bibliográfica. Resultados: Dentre os principais resultados, notou-se que, 
com a forte influência das redes sociais na vida cotidiana, há aspectos positivos e negativos a 
serem considerados. As ferramentas disponibilizadas na internet proporcionam um alcance 
maior no compartilhamento de informações e conhecimentos, e possibilitam a aproximação de 
indivíduos que possuem vínculos na vida off-line; também possuem a capacidade de aproximar 
indivíduos que não se conhecem, mas que compartilham afinidades. Entretanto, há aspectos 
negativos que influenciam a subjetividade dos usuários, como a positividade exacerbada 
disseminada nas redes sociais, os dispositivos de likes, a distorção de imagem por meio dos filtros 
de fotos, o consumo dos padrões de vida dos digitais influencers, os algoritmos das redes, que 
dificultam o alcance entre as alteridades, o ciberbullying, etc. Conclusão: Foi observado na revisão 
dos materiais que as redes sociais possuem a capacidade de estimular a criatividade, o 
conhecimento e a autonomia dos indivíduos; o problema é a forma como estão sendo utilizadas, 
propagando uma cultura de prazer hedonista-consumista, e tem gerado uma sociedade cada vez 
mais individualista e narcisista. O consumo excessivo e abusivo pode influenciar a subjetividade 
dos indivíduos e desencadear doenças psíquicas.  
 
Palavras-chave: Capitalismo; Redes sociais; Subjetividade.  
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POSSÍVEIS RELAÇÕES ENTRE OS PRINCIPAIS SINTOMAS DO 
TRANSTORNO OBSESSIVO COMPULSIVO (TOC) E O CONCEITO DE 

COMPORTAMENTO GOVERNADO POR REGRAS 

 
Ana Carolina Delcistia Moreira 

Gabriela Souza de Oliveira Alves 
Vinicius Pereira de Sousa 

 
O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é caracterizado pela presença de obsessões e 
compulsões. As obsessões correspondem aos pensamentos recorrentes e persistentes que são 
vivenciados como intrusivos e indesejados pelo indivíduo. Já as compulsões são 
comportamentos públicos que o indivíduo emite diante dos pensamentos que surgem. A 
prevalência do TOC para o sexo feminino é mais alta do que o masculino na idade adulta. 
Calcula-se que aproximadamente um em cada 40 a 60 indivíduos na população apresenta o 
TOC. Objetivo: Identificar possíveis relações entre sintomas de TOC e comportamento 
governado por regras. Método: Revisão da literatura através de artigos, monografias; e capítulos 
de livros. As plataformas utilizadas foram: Scielo, Google Acadêmico e Pepsic. As palavras-
chaves utilizadas na busca: comportamento verbal, comportamento governado por regras, 
transtorno obsessivo compulsivo, e auto regras; foram usadas em alguns momentos combinadas 
e outros isoladas. Critérios de exclusão: trabalhos anteriores a 1950, outra língua que não o 
português, e abordagens diferentes de Análise do Comportamento. Separou-se os resultados em 
cinco categorias: pensamento obsessivo como comportamento privado, pensamento obsessivo 
como comportamento verbal, comportamento governado por regras no TOC, TOC e 
autorregras e intervenções analítico-comportamentais para o TOC. Resultado e Discussão: 
Os pensamentos obsessivos são comportamentos privados. As obsessões são produtos da 
história de vida daquele indivíduo. O pensamento obsessivo pode ser compreendido como um 
comportamento verbal que afeta outros comportamentos, em que o sujeito e o ouvinte são a 
mesma pessoa. Uma hipótese de explicação para o TOC é que as compulsões são 
comportamentos governados por regras. O indivíduo formula autorregras a partir de relações 
de contiguidade, que podem levar ao fortalecimento de comportamentos supersticiosos. Uma 
simples relação acidental entre uma resposta do organismo e um evento ambiental pode tornar 
a resposta mais provável em situações futuras que sejam semelhantes. Para o tratamento do 
TOC, destaca-se a análise funcional dos comportamentos envolvidos, além da construção de 
uma relação terapêutica que auxilie o indivíduo a manter-se engajado em direção as mudanças 
comportamentais. A Exposição com Prevenção de Respostas, o treinamento de habilidades 
sociais, a proposta da a Terapia Analítica Funcional e da Terapia de Aceitação e Compromisso 
mostram-se efetivas no tratamento do TOC. Conclusão: As obsessões não causam as 
compulsões. Os pensamentos obsessivos se caracterizam como regras e autorregras, que 
funcionam como estímulos discriminativos para a emissão de comportamentos compulsivos, 
que são reforçados negativamente pela eliminação de estímulos aversivos. 
 
Palavras-chave: Transtorno Obsesssivo-Compulsivo; Análise do Comportamento; 
Comportamento governado por regras. 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

63 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

MOONLIGHT: SOB A LUZ DO LUAR: REFLEXÕES SOB A PERSPECTIVA 
PSICANALÍTICA 

 
Gabrieli Nieman Mello  

Lucas Bocci Domingues  
Eduardo Fraga de Almeida Prado  

 

As articulações entre arte, cultura e psicanálise podem ser vastas, incluindo o cinema ou sétima 
arte que, grosso modo, apresenta e representa tramas da realidade de forma poética, 
possibilitando diferentes apreensões a partir da apresentação de seus aspectos formais e de 
conteúdo. Objetivo: Tendo isso em vista, o presente trabalho teve por objetivo apresentar e 
refletir sob a perspectiva psicanalítica os aspectos formais e de conteúdo do filme Moonlight, 
especialmente naquilo que toca à narrativa construída da vida do protagonista. Método: Para 
tanto, o ‘método psicanalítico’ foi adotado uma vez que, a partir da problematização de aspectos 
manifestos e latentes imanentes à apresentação da linguagem fílmica, permite realizar recortes e 
costuras interpretativas, ainda que provisórias e parciais, deste objeto da cultura. Resultados: 
O roteiro dividido em três fases permite uma interpretação do desenvolvimento de Chiron, além 
de deixar alguns eventos subtendidos, uma vez que o corte das cenas de uma fase para outra 
sempre se dá de forma abrupta. É ainda na análise de outros aspectos formais do filme que 
podemos argumentar sobre o uso das cores na fotografia que expressam através da linguagem 
visual características marcantes no cotidiano do personagem, como por exemplo, o azul 
representando cenas de tristeza ou objetificação do corpo negro perante a luz do luar, e a cor 
vermelha presente em cenas que simbolizam perigo e iminência de ser agredido. A narrativa 
percorre a vida de Chiron, protagonista negro que vive circunscrito em um bairro pobre e 
periférico de Miami, se deparando com situações de vulnerabilidade, abandono, dependência de 
drogas, prostituição e violência. É nessa comunidade, na qual a ideologia hegemônica aliena os 
homens em um imaginário de busca de poder e respeito, em papéis pré-determinados e 
inflexíveis, naturalizando o uso da violência nas relações interpessoais, que Chiron passa sua 
infância e juventude, sendo constantemente intimidado pelos alunos da escola e sofrendo 
assédio físico e moral. O desenvolvimento do personagem é compreendido a partir do conceito 
de identificação na medida em que este estabelece a conexão entre o modo de subjetivação do 
sujeito e o contexto sócio-histórico em que este se encontra inserido. A exemplo disso destaca-
se que Juan, traficante respeitado da comunidade, é a figura no qual Chiron se identifica, 
tomando-o como representação da figura protetora e paterna, alçado ao status de ideal. A 
identidade do protagonista baseia-se em grande parte em suas relações intersubjetivas, como a 
figura do traficante, e do campo do imaginário, ou seja, das tradições e valores desta cultura que 
são internalizadas, fazendo com que o telespectador se espante ao não se deparar mais com o 
garoto abandonado e fraco, mas sim um adulto forte, temido e respeitado pelo papel que 
desempenha na sociedade. Conclusão: Pelo exposto, argumentamos a favor da pertinência da 
articulação entre psicanálise e objetos da cultura como possível instrumento para reflexão e 
crítica de diferentes contextos sociais.  
 
Palavras-chave: análise fílmica; método psicanalítico; violência. 
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APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO POR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 
Geovanna Vieira Carvalho  

Henrique Droubi Irago Chazo  
Luiz Henrique de Souza Santos  

Bruna Suruagy do Amaral Dantas  
 

A gentrificação, fenômeno que tem se expandido no município de São Paulo, produz o 
afastamento forçado das pessoas para as periferias da cidade em razão da especulação imobiliária 
e da revitalização dos espaços urbanos. Em função de tal processo excludente, o acesso à cultura 
é restrito a grupos que vivem nas regiões centrais da cidade. A fim de reduzir as distâncias 
sociais, a arte urbana auxilia na reivindicação de representatividade e na manifestação de 
insatisfações e necessidades das pessoas invisibilizadas pelo Estado. Em vista disso, as 
ocupações dos espaços públicos promovem a visibilidade dessas lutas na sociedade. Objetivo 
Geral: O objetivo do presente trabalho consiste em compreender como os espaços públicos 
são ocupados por indivíduos marginalizados que desenvolvem ações culturais na cidade de São 
Paulo, além de analisar os impactos gerados por essas ações na sociedade paulistana e nos 
próprios sujeitos. Método: Nessa pesquisa qualitativa, utilizou-se um roteiro previamente 
elaborado para conduzir entrevistas semiestruturadas com participantes de manifestações 
culturais há pelo menos um ano e meio, com idades entre 18 e 40 anos, sem restrições de gênero, 
raça e etnia. A amostra foi constituída por dez sujeitos, nove homens e uma mulher. Após a 
coleta de dados, as entrevistas foram transcritas literalmente, submetidas à categorização 
temática e tratadas teoricamente, seguindo as premissas da Análise de Conteúdo. Resultados e 
Discussão: As narrativas dos participantes, construídas a partir das experiências vividas no 
cotidiano, indicam que a participação nas manifestações culturais é extremamente relevante para 
os indivíduos, pois possibilita o acesso à cidade e à cultura, proporciona a atuação na vida 
política da cidade, garante a visibilidade dos invisíveis e afirma a existência dos inexistentes. Para 
além disto, os eventos promovem o desenvolvimento subjetivo e profissional, além de gerar 
uma sensação de pertencimento à sociedade, como é citado por Dariel (2021): “Eu me sinto 
vivo, eu acho que tem uma parada muito [forte] que ronda todo mundo que é ser visto e ser 
lembrado por todo mundo”. Os discursos ressaltam as dificuldades que os indivíduos enfrentam 
permanentemente para se deslocar das áreas periféricas da cidade ao centro. Os obstáculos são 
inúmeros: intervenções policiais agressivas, reduzida mobilidade urbana e julgamentos sociais, 
que operam como muralhas objetivas e subjetivas, ocasionando o afastamento dos indivíduos 
das regiões favorecidas e a inacessibilidade das atividades culturais. Conclusão: Em face dos 
apontamentos apresentados, pode-se concluir que as manifestações culturais propiciam a 
democratização dos espaços urbanos e o estímulo aos comércios locais, assim como 
possibilitam a troca de vivências de maneira que transformam indivíduos subjugados em 
cidadãos com voz ativa, com capacidade de produzir arte. Assim, por meio dos movimentos 
culturais e da arte, esses indivíduos, muitas vezes silenciados, têm a possibilidade de comunicar 
à sociedade o que vivem, o que sentem e o que pensam, usufruindo do direito à convivência e 
do reconhecimento de sua existência.  
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DEPRESSÃO, TRANSITORIEDADE E ENVELHECIMENTO: UMA REFLEXÃO 
SOBRE A CONTEMPORANEIDADE 

 
Giovanna Brognoli  

Julia Garcia Durand  
 
No contexto social atual, observa-se que de um lado os sujeitos estão expostos a um ritmo 
acelerado com cobranças excessivas de produtividade, de outro crescem as taxas de depressão, 
condição na qual o sujeito se lentifica e recua de todo movimento futuro. A literatura aponta 
que a temporalidade do depressivo está em dessintonia com o tempo social, pois ele tenta evitar 
e adiar o encontro com um Outro voraz. Sigmund Freud faz em seu texto A transitoriedade, de 
1916, reflexão poética e psicanalítica sobre a transitoriedade da vida e a efemeridade do tempo 
como questões que produzem angústia no sujeito. O ritmo da contemporaneidade se 
caracterizaria pela recusa da percepção da transitoriedade, lançando o sujeito a se adaptar a um 
ritmo frenético em direção a um tempo futuro, no qual a felicidade seria imaginariamente 
alcançada de maneira plena. Objetivo geral: Este trabalho tem como objetivo investigar em 
textos psicanalíticos a relação entre a psicopatologia da depressão, a temporalidade do sujeito e 
a transitoriedade da vida na contemporaneidade. Método: Trata-se de uma pesquisa de caráter 
exploratório, composta por uma reflexão teórica de textos psicanalíticos e literários acerca do 
tema em tela. A análise se centrou em uma reflexão a partir de quatro principais textos: A 
Transitoriedade (1916/2010a) e Luto e Melancolia (1930/2010b) de Sigmund Freud, a obra de Maria 
Rita Kehl, O tempo e o cão - A atualidade das depressões (2009) e o livro Uma biografia da depressão 
(2021) de Christian Dunker. Resultados e Discussão: A discussão foi dividida em três partes: 
a primeira faz uma breve distinção entre melancolia, luto e depressão; a segunda discute a 
depressão como sintoma social, enfatizando a relação com o Outro e com o tempo na sociedade 
contemporânea e a terceira traz o envelhecimento e a depressão no idoso como exemplos da 
relação entre a transitoriedade e depressão. Conclusão: No contexto atual, o sujeito parece ter 
que exprimir-se em meio à correria do dia a dia e aos chamados constantes que lhe dizem para 
“ser feliz e ter sucesso”, custe o que custar. O depressivo resiste à cultura do imperativo de gozo 
e à temporalidade acelerada. Portanto, recusa não somente os ideais da contemporaneidade, mas 
também a experiência da transitoriedade ao recuar de todo movimento futuro. Tomando a 
depressão no processo de envelhecimento como exemplo, estas questões ficam ainda mais 
evidentes, pois é possível perceber que na contemporaneidade, grande parte das saídas 
encontradas para alojar a velhice a clivam, a idealizando ou a mortificando, em ambos os casos, 
anestesiando a singularidade. Numa sociedade que tende a ignorar o envelhecimento, validá-lo 
significa legitimar a existência do sujeito que briga para se manter sujeito mesmo na velhice.  
 
Palavras-chave: depressão, transitoriedade, envelhecimento.  
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS NA PANDEMIA: 
MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS VÍNCULOS E AFETOS NO CONTEXTO DE 

ISOLAMENTO SOCIAL 

 
Giovanna Garcez de Oliveira Leite  

Marjorie Ayumi Akamine 
Maria Aparecida Fernandes Martin 

 
A institucionalização de crianças e adolescentes em órgãos de proteção e acolhimento no cenário 
da pandemia do COVID-19 envolve uma séria problemática acerca do isolamento. O atual 
cenário revelou o aumento exponencial de casos de maus tratos e violência sexual contra 
crianças e adolescentes no último ano, cujo impacto intensificou o grau de vulnerabilidade dessa 
população. O acolhimento institucional é uma medida de proteção prevista no ECA, de caráter 
provisório, em casos de esgotamento de recursos prévios e visando a reintegração dessa criança 
ou adolescente à família de origem/extensa, ou o encaminhamento dela para uma família 
substituta. O objetivo deste trabalho é identificar os principais vínculos e afetos de crianças e 
adolescentes institucionalizados, que devido à vulnerabilidade social também sofreram as 
consequências desse cenário, afastadas de suas famílias. Trata-se de uma pesquisa documental 
exploratória realizada a partir dos registros das intervenções dos estágios em instituições de 
acolhimento para crianças e adolescentes, parceiras da Universidade Mackenzie, em 2020. 
Foram encontrados e analisados quatro casos, dentre eles duas crianças de um SAICA e dois 
adolescentes de uma Casa Lar, ambos de São Paulo. Observamos que embora existam 
diferenças etárias entre as crianças e os adolescentes, é possível reconhecer semelhanças no 
padrão de manutenção de vínculos e afetos criados por eles. Ainda que cada caso manifeste sua 
individualidade com seu entorno, não identificamos em nenhum dos casos estudados relações 
vinculares e de apego saudável, evidenciando uma necessidade de teste, controle ou afastamento 
do objeto com quem se relacionam. Os prejuízos observados na sustentação e relação de 
confiança e tendência à fragmentação egóica dos casos, são fruto de uma infância experienciada 
em um ambiente desfavorável ao processo de individuação. Assim, deve-se frisar a importância 
do amparo e cuidado do indivíduo em sua totalidade, principalmente na primeira infância, cujo 
estágio de desenvolvimento emocional está em formação. Da mesma maneira que é necessária 
a compreensão dos impactos psíquicos à posteriori, como a introjeção distorcida da imagem de 
si, fragilidade nas relações e sentimento de insegurança. Reconhecendo o rompimento de 
vínculos como consequência do processo de institucionalização, foi observado no estudo que o 
afastamento social e privação de contato com entes próximos são anteriores às exigências de 
isolamento social como controle da pandemia de COVID-19, portanto o impacto na vida dessas 
crianças e adolescentes não pode ser atribuído a este cenário político. 

               
Palavras-Chave: Institucionalização infantojuvenil; Isolamento social; Vínculo.  
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O IMPACTO DA SEPARAÇÃO DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO DO 
SUJEITO 

 
Giovanna Queiroz Alfonso Garcia 

Letícia Fonseca Veríssimo de Souza 
Maria Regina Brecht Albertini 

 
O impacto do divórcio na vida dos filhos pode ser analisado e explicado a partir de diferentes 
perspectivas teóricas. Neste presente trabalho, tal processo foi estudado fundamentando-se nas 
teorias psicanalíticas de Sigmund Freud e Donald Winnicott, junto à análise do filme “História 
de um casamento”. Objetivo: Investigar o impacto da separação dos pais no desenvolvimento 
do sujeito a partir dos conceitos tratados pela psicanálise e compreender como a separação 
conjugal altamente conflitiva afeta o desenvolvimento da capacidade de mentalização da criança 
e do adolescente. Método: Foi realizado um estudo exploratório, com análise qualitativa dos 
dados a partir da perspectiva psicanalítica. Resultados e discussão: A partir da caracterização 
dos principais conceitos da psicanálise sobre o tema, sobretudo os mecanismos de defesa, foi 
possível confirmar que indivíduos que vivenciam uma infância e adolescência em um ambiente 
familiar conturbado e que venham a passar pelo trauma do divórcio parental podem desenvolver 
condutas de repetição e/ou reparação em relacionamentos futuros, junto a algumas defesas do 
ego para lidar com todo o processo de sofrimento. Considerações finais: Entendendo-se que 
o divórcio é recorrente dentro de matrimônios atuais, foi constatado que o ambiente 
desestruturado, assim como o modo o qual o ex-casal está lidando com a situação impacta no 
desenvolvimento psíquico das crianças e adolescentes. Estes, por fim, elaboram o trauma 
vivenciado de maneira projetiva em suas futuras relações interpessoais. 
 
Palavras-chave: Impacto do divórcio, desenvolvimento humano, mecanismos de 
defesa, ambiente desfavorável, psicanálise. 
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CRIANÇA PROBLEMA”: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA 
CARACTERIZAÇÃO À INCLUSÃO E O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR  

 
Giovanna Ramos do Espírito Santo Domingos  

Leticia Diniz Lourenço  
Mayara de Fatima Topgian Santos  

Marcos Vinícius de Araújo  

 
O processo de aprendizagem formal pode ocorrer de diferentes formas e ser analisado e 
explicado sob diferentes perspectivas teóricas. O mesmo pode ocorrer em relação à dificuldade 
de aprendizagem, pois até crianças consideradas adequadas em relação à aprendizagem podem 
passar por algum nível de dificuldade durante o processo de escolarização. Objetivo: O presente 
trabalho explorou teorias do desenvolvimento, analisando diferentes perspectivas a respeito dos 
processos de aprendizagem e de socialização no contexto escolar e familiar sobre a chamada 
“criança problema”. Método: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica para melhor compreensão de 
como este tema vem sendo abordado. Foram definidas a posteriori duas categorias de análise: 
“problemas de aprendizagem” e “psicólogo escolar”. Após a análise dos artigos pré-selecionados, foram 
definidos oito textos para análise das categorias. Resultados e discussão: Os artigos 
selecionados tratavam dos temas medicalização, a culpabilização da família e escola, a 
comunicação entre escola e família, o papel do psicólogo escolar e as dificuldades que permeiam 
o trabalho deste profissional, além da abrangência da função e atuação com o professor e demais 
profissionais da escola. A partir da caracterização da “criança problema” foi possível refletir 
formas de inclusão e verificou-se a relevância das classes diversificadas, uma vez que permite 
uma maior troca entre as crianças, que aprendem umas com as outras a partir de suas 
dificuldades/fragilidades e potencialidades. O uso dessa diversidade em sala de aula pode se dar 
como parte da didática, considerando diferentes experiências, interesses, habilidades e saberes, 
que agregam no desenvolvimento. Considerações finais: Destaca-se a importância de 
promover subsídio para os educadores lidarem com essas questões e o desenvolvimento de 
ações que sejam adaptadas a cada aluno, confirmando a ideia de que não existe um padrão de 
normalidade no ensino-aprendizagem. É importante ressaltar que o presente trabalho foi 
desenvolvido durante a pandemia da COVID-19, e o estudo foi baseado no período anterior ao 
momento pandêmico, em que estavam ocorrendo aulas presenciais obrigatórias, com interação 
social.  
 
Palavras-chave: criança problema, problemas de aprendizagem, psicólogo escolar. 
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SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADA A 
POSSÍVEIS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NO PERÍODO PRÉ E 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 
Giulia Fonseca Ferreira Prado 

Natalia Penteado Bertolino 
Tais Morosi Lara Campos 

Sandra Ribeiro de Almeida Lopes 
 
A pandemia do COVID-19 afetou a saúde emocional da população brasileira. Ansiedade e 
depressão já eram sintomas notáveis no meio acadêmico e o isolamento social decorrente da 
pandemia levou à restrição da liberdade, à crise econômica, incertezas, e outros pontos 
agravantes. As consequências desses fatos são reações físicas e psicológicas que prejudicam o 
aluno em suas atividades acadêmicas. Essa pesquisa se aprofundou sobre a saúde mental dos 
universitários e os impactos causados pela pandemia nesse contexto. Objetivo geral: 
Objetivou-se analisar as produções científicas que abordam a saúde mental da população 
universitária associada a possíveis sintomas de ansiedade e depressão, antes e durante a 
pandemia global da COVID-19. Método: Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica 
nas bases de dados Scielo e Periódico CAPES, a fim de compreender o que os autores brasileiros 
abordam sobre possíveis sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários na 
pandemia em comparação ao período anterior. Para a coleta de dados foi utilizado um mapa 
bibliográfico realizado no Excel, de modo que os dados retirados de cada fase da pesquisa foram 
analisados a partir de duas tabelas separadas e comparadas posteriormente. Resultados: Dentre 
os 150 artigos selecionados, após analisados e conferidos de acordo com os filtros, foram 
excluídos 125 artigos totais. Os artigos restantes indicam que a ansiedade e a depressão já eram 
retratadas no meio universitário, e que os impactos em decorrência da pandemia agravaram as 
questões relacionadas à saúde mental, em especial decorrentes das incertezas e dificuldades na 
adaptação a este novo contexto. Em paralelo, dentre os resultados mais relevantes, as regiões 
do país mais impactadas pela pandemia são as que mais publicaram artigos sobre o tema. Notou-
se aumento significativo na frequência do uso das palavras: estresse psicológico, procrastinação 
e impactos sociais em decorrência do ensino remoto. Ademais, é possível observar maior 
preocupação dos cursos da área da saúde, uma vez que seus profissionais atuam na linha de 
frente dos cuidados com a população acometida. Conclusão: Concluímos que a pandemia da 
covid-19 teve um impacto significativo na saúde mental dos universitários, principalmente 
relacionados a sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de cursos da área da saúde. 
Estudos neste momento se fazem necessários, a fim de criar hipóteses e melhorar a qualidade 
de vida dos estudantes, levando em consideração o baixo volume de artigos sobre o tema, assim 
como incentivar pesquisas e prevenir um colapso de saúde mental dessa geração universitária 
que foi impactada 
devido a COVID-19. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental; Pandemia; Universitários.  
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PERANTE A VIOLÊNCIA NO 
AMBIENTE DA ESCOLA 

 
Guilherme Affiune Barbosa de Oliveira 

Roseli Fernandes Lins Caldas 
 

A escola possui o dever social de formar alunos conscientes de seus deveres, autônomos e 
conscientes de suas responsabilidades sociais, sendo assim, é de grande importância que essa 
instituição seja um espaço de inclusão no qual os seus membros exercitam as práticas de respeito 
e prezam por uma convivência saudável. Para que isso seja assegurado, cabe ao psicólogo escolar 
exercer práticas coletivas de produção de subjetividade que se apresentam como estratégia de 
interferência no processo educativo, levando em conta que os sujeitos, quando mobilizados, são 
capazes de transformar realidades, transformando-se a si próprios nesse mesmo processo. 
Apesar de esclarecidos os pontos de trabalho da psicologia escolar, a literatura publicada a 
respeito da área têm ressaltado a importância de se refletir sobre os aspectos relacionados à 
especificidade da atuação, uma vez que pode existir uma superposição de papéis e funções dos 
profissionais que atuam no cenário educacional. Nesse contexto, a violência escolar emerge 
como um fenômeno sócio-organizacional de diversas formas de manifestação, o qual impacta 
diretamente o desempenho escolar do aluno, enfatizando a importância da atuação do psicólogo 
escolar. Objetivo Geral: Realizar uma revisão sistemática da literatura das diferentes práticas e 
contribuições da psicologia escolar para o ambiente da escola privada e pública do Brasil para 
lidar com a violência presente nesse ambiente. Método: Revisão sistemática da literatura. através 
do levantamento e da listagem bibliográfica da produção científica de livros, artigos, teses, 
dissertações e monografias, entre os anos de 2010 e 2020 sobre o tema delimitado da atuação 
do psicólogo no ambiente escolar público e privado para lidar com a violência escolar. Para isso, 
foram escolhidas categorias para que fossem levantados os aspectos relevantes das práticas 
analisadas, assim como seus dados semelhantes e divergentes, as quais são: objetivos individuais, 
metodologias apontadas como intervenções, composição das equipes envolvidas e possíveis 
dificuldades e desafios encontrados. Resultados: Foram analisados 15 trabalhos acadêmicos, 
nos quais as práticas apontadas para lidar com a violência escolar levantadas, apontam para 
participação do profissional em conjunto com o corpo docente e alunos da instituição, o 
mapeamento institucional, o mapeamento da violência na escola, além da criação de um espaço 
de escuta para que ocorram discussões e construção de conhecimento de forma que os 
problemas sejam discutidos e a busca por soluções seja compartilhada. Considerações finais:. 
Ainda que várias práticas tenham sido levantadas é importante considerar as limitações deste 
estudo, o qual não obteve um vasto número de artigos, apontando para a necessidade da 
realização de mais pesquisas que busquem práticas para lidar especificamente com a violência 
escolar. 
 
Palavras-chave: Psicologia, Violência, Escola. 
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O ESTADO DE FLOW NOS ESPORTES: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS 
CONVENCIONAIS E OS ELETRÔNICOS. 

 

Arthur Campos Sander Guilherme  
Rafael Macceu Martinez  

Eduardo Neves Pedrosa di Cillo  
 

O esporte desde sua origem muda conforme diferentes contextos, e quando este tem como 
objetivo alcançar o máximo rendimento, algumas áreas do conhecimento e seus conceitos são 
implementadas ao esporte, como é o caso da Psicologia do Esporte e o conceito de Flow. 
Objetivo: O presente estudo teve como intenção verificar se existem diferenças entre o estado 
de flow de atletas de esportes convencionais e o de atletas de esportes eletrônicos. Método: Foi 
realizada uma comparação dos dados levantados sobre o estado de flow de atletas em três 
diferentes pesquisas, sendo uma de esporte eletrônico e duas de esporte convencional. 
Resultados e Discussão: A partir da análise e comparação dos dados levantados nas três 
pesquisas foi encontrada uma diferença na presença da característica Perda da Noção de Tempo 
entre as duas modalidades, isto é, muito presente nos esportes eletrônicos e pouco nos 
convencionais. Conclusão: As comparações realizadas apresentam uma relevância maior ou 
menor de certas características do flow entre os esportes, mas este fato individualmente não 
aponta diferenças entre os estados de flow. Porém, quando analisado juntamente com os 
processos e condições que levam os atletas de eSports ao flow, se percebe um comportamento 
diferente de algumas poucas características entre as duas modalidades, indicando uma possível 
diferença no estado de flow.  
 
Palavras-chave: eSport; esporte eletrônico; flow. 
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UM ESTUDO DAS ESPECIFIDADES DA PRÁTICA PSICANÁLITICA DIANTE A 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA PANDEMIA DA COVID-19 

 
Helena Saad Marchezini 

Eduardo Fraga de Almeida Prado 
 

A psicanálise extramuro se baseia em aplicar o método psicanalítico fora do contexto tradicional, 
ela implica o psicanalista e seu olhar para intervir nas esferas sociais. O trabalho psicanalítico 
fora do consultório tradicional se inicia com o próprio Freud e retoma a intenção de ampliação 
de acesso à psicanálise. A questão posta é que à prática do consultório privado é uma das clínicas 
possíveis e não apenas o único exercício da prática e que não pode ser válida apenas entre quadro 
paredes e um divã. Refletir sobre as práticas psicanalíticas, na presente pesquisa, implica pensar 
em novas formas e possibilidades de escuta dos sujeitos em situação de rua que sãocomumente 
hostilizados ou até ignorados em sua invisibilidade ocasionados por um sistema ainda mais 
excludente no contexto pandêmico do coronavírus dada a impossibilidade de manterem-seem 
isolamento social, estratégia adotada de forma privilegiada como tentativa de contenção da 
transmissão da doença. Objetivo geral: Apresentar, analisar e refletir criticamente a respeito 
das especificidades da prática psicanalítica diante a população em situação de rua da cidade de 
São Paulo durante a pandemia da Covid-19. Método:Pesquisa qualitativa de caráter exploratório 
e alicerçada sobre o método psicanalítico, isto é, a partir da especificidade da escuta de 
conteúdos latentes e da transferência com o texto. Foram realizadas duas entrevistas 
semiestruturadas com psicanalistas que atuam no atendimento da população em situação de rua 
na cidade de São Paulo fora do contexto da clínica tradicional. As informações coletadas foram 
transcritas e posteriormente analisadas de acordo com o método descrito. Resultados: A 
pandemia deixa cada vez mais evidente a realidade das pessoas em situação de rua, verificando-
se uma diminuição expressiva dos serviços de assistência, deixando-os ainda mais 
marginalizados, desamparados e invisíveis. Durante a pandemia muitos serviços migraram para 
o formato remoto, segregando e excluindo ainda mais estes indivíduos. Dentre as especifidades 
desta clínica no contexto pandêmico, destacamos: resgate do sujeito, legitimação de seus 
sentimentos, o impacto nos atendimentos em decorrência das normas sanitárias vigentes, o 
processo de formação de vínculo e de transferência que se dá em outro tempo, a informalidade 
e liberdade maior ao sujeito, deixando todo o enquadre menos rígido. Conclusão: É necessário 
a ampliação dos atendimentos e o desdobramento da rede de apoio, assistências sociais e das 
políticas públicas para a população em situação de rua pois esta encerra em si o conjunto da 
exclusão: expulsão, desenraizamento e privação. Por se tratar de pesquisa qualitativa, as 
informações apresentadas não são passíveis de generalização. 
 
Palavras-chave: Psicanálise; população em situação de rua; pandemia. 
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A INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO HOSPITALAR PELA 
PERSPECTIVA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 
Helena Scoz da Cunha Lima  

Júlia Pimenta de Araujo  
Julia Garcia Durand  

 
A equipe multidisciplinar se configura como uma relação recíproca entre as múltiplas 
intervenções técnicas especializadas e na comunicação dos agentes de diferentes áreas 
profissionais. O psicólogo hospitalar está inserido em uma equipe multidisciplinar, sendo seu 
foco de atuação os aspectos psicológicos envolvidos no processo saúde-doença, além da 
intermediação na relação entre o paciente, a equipe e os familiares durante a hospitalização. 
Embora os psicólogos componham as equipes desde a segunda metade do século XX no Brasil, 
o êxito e a qualidade desta inserção na equipe carece de estudos. Objetivo geral: Compreender 
a visão de diferentes membros da equipe multidisciplinar a respeito do trabalho do psicólogo 
em contexto hospitalar. Método: Com delineamento de pesquisa qualitativa, foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com cinco profissionais de uma equipe multiprofissional de um 
hospital particular da cidade de São Paulo. As entrevistas foram orientadas por um roteiro 
organizado em seis eixos temáticos: trajetória profissional, experiência em equipes intensivistas, 
trabalho em equipe, lugar do saber psicológico, as práticas do psicólogo e os efeitos do trabalho 
do psicólogo. Resultados: A análise das entrevistas foi feita em conjunto, transversalmente, 
através da construção de oito núcleos de sentido comuns aos discursos. 1) Observou-se que a 
inserção do psicólogo na equipe é ainda frágil e incipiente, dado que prevalece a participação na 
modalidade de interconsulta, o que desfavorece o engajamento mais próximo no cotidiano do 
trabalho dos demais profissionais. 2) Nota-se que uma das principais especificidades do trabalho 
do psicólogo é direcionada às intervenções nas dinâmicas familiares, já que o processo de 
hospitalização frequentemente afeta a família. 3) Cabe ao psicólogo intervir com seu 
conhecimento técnico nas dificuldades emocionais dos pacientes. 4) A prática do psicólogo de 
suporte psicológico à equipe multidisciplinar é descrita como importante fator responsável pelo 
bom desenvolvimento de suas funções. 5) Há uma valorização crescente do conhecimento das 
diferentes especialidades e a redução da hierarquia profissional dentro das equipes. 6) Nota-se 
que a principal dificuldade da equipe multi são entraves na comunicação entre os diferentes 
especialistas. Foi ressaltado que isso se deve à escassez da presença do psicólogo no cotidiano 
da equipe e à falta de encontros institucionais. 7) Evidencia-se que as visões múltiplas de um 
mesmo caso, ou seja, a atuação da equipe multidisciplinar nos cuidados de um paciente, auxilia 
a equipe em tomadas de decisão, além de contribuir beneficamente ao paciente. 8) Percebe-se 
que, no contexto de pandemia, o psicólogo está sendo mais acionado para lidar com os pacientes 
internados e seus familiares, o que possivelmente pode resultar em uma valorização de seu 
trabalho. Conclusão: Os membros da equipe multidisciplinar percebem a atuação do psicólogo 
neste contexto ainda incipiente, apesar de reconhecerem positivamente sua prática com os 
integrantes da equipe, pacientes e seus familiares.  
 
Palavras-chave: equipe multidisciplinar, psicologia, contexto hospitalar. 
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O ADOECIMENTO NA TEORIA E CLÍNICA WINNICOTTIANA 

 
Heloisa Helena Cubinhetz Sirvent  

Denise Teixeira Mraz Zapparoli  
 

Winnicott, psicanalista e pediatra inglês, a partir de seus atendimentos com pacientes regredidos 
– borderline – e observando as relações mãe bebê, acaba por compreender que a problemática do 
Complexo de Édipo não responderia a todos os casos de adoecimento. Portanto, acaba por 
romper com o paradigma freudiano, tomando o seu direcionamento teórico com o propósito 
de investigar o que se passa com o bebê no início da vida e qual é a natureza de suas dificuldades 
e sofrimentos, além de dar grande importância ao papel do ambiente no desenvolvimento 
humano. O autor irá observar e descrever o processo de desenvolvimento humano a partir da 
linha evolutiva que vai do estágio da dependência absoluta à independência relativa, passando 
pela dependência relativa, rumo a tendência inata para a integração. Sendo princípio básico da 
saúde o viver espontâneo. Objetivo Geral: O presente estudo teve como objetivo apresentar a 
compreensão do adoecimento na teoria e clínica winnicottiana, utilizando como base a teoria 
do amadurecimento. Método: O estudo tomou como orientação o método hermenêutico de 
leitura e interpretação. O princípio básico da hermenêutica recomenda que cada parte da obra 
de um autor seja compreendida como um todo, e que a totalidade da obra seja iluminada por 
suas partes. Logo, toma-se por necessário retomar tanto os textos e artigos produzidos 
diretamente pelo autor central, como textos, artigos e teses produzidos indiretamente por 
autores secundários. Resultados: Considerando a mudança de paradigma de Winnicott em 
relação a teoria clássica psicanalítica, o autor fundamentou seus estudos no início da vida do 
bebê, em que este precisa de uma provisão ambiental para elaborar espontaneamente as tarefas 
básicas do amadurecimento, efetivando a tendência a integrar-se numa unidade, continuar a ser 
e, por fim, sendo capaz de existir. Posto isso, o autor compreenderá o adoecer na teoria do 
amadurecimento pessoal, ao invés de avaliar os conflitos da vida pulsional do sujeito. 
Conclusão: O adoecimento é fruto de uma falta de provisão ambiental, no qual o bebê tem de 
começar a perceber o ambiente a fim de se proteger contra angústias impensáveis. Isso acaba 
por acarretar uma dificuldade do bebê em se relacionar consigo e com o mundo, de forma 
espontânea e criativa, não sendo capaz de sentir que está vivendo a sua própria vida e por não 
ter a capacidade de assumir responsabilidade por suas ações, visto que essas são experienciadas 
de forma falsas e artificiais para moldar-se ao ambiente, evitando um colapso. Diante dessas 
informações, o psicanalista dará uma importante relevância ao setting analítico e a sustentação 
ambiental (holding) dos pacientes psicóticos e com um quadro depressivo psicótico para que ele 
tenha a possibilidade de regredir ao ponto de falha do amadurecimento, ao invés de utilizar a 
técnica interpretativa, por ser apenas eficaz em quadros neuróticos e de depressão reativa 
patológica.  
 
Palavras-chave: Winnicott; Adoecimento; Maturidade. 
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APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO POR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 
Geovanna Vieira Carvalho  

Henrique Droubi Irago Chazo  
Luiz Henrique de Souza Santos  

Bruna Suruagy do Amaral Dantas  
 

A gentrificação, fenômeno que tem se expandido no município de São Paulo, produz o 
afastamento forçado das pessoas para as periferias da cidade em razão da especulação imobiliária 
e da revitalização dos espaços urbanos. Em função de tal processo excludente, o acesso à cultura 
é restrito a grupos que vivem nas regiões centrais da cidade. A fim de reduzir as distâncias 
sociais, a arte urbana auxilia na reivindicação de representatividade e na manifestação de 
insatisfações e necessidades das pessoas invisibilizadas pelo Estado. Em vista disso, as 
ocupações dos espaços públicos promovem a visibilidade dessas lutas na sociedade. Objetivo 
Geral: O objetivo do presente trabalho consiste em compreender como os espaços públicos 
são ocupados por indivíduos marginalizados que desenvolvem ações culturais na cidade de São 
Paulo, além de analisar os impactos gerados por essas ações na sociedade paulistana e nos 
próprios sujeitos. Método: Nessa pesquisa qualitativa, utilizou-se um roteiro previamente 
elaborado para conduzir entrevistas semiestruturadas com participantes de manifestações 
culturais há pelo menos um ano e meio, com idades entre 18 e 40 anos, sem restrições de gênero, 
raça e etnia. A amostra foi constituída por dez sujeitos, nove homens e uma mulher. Após a 
coleta de dados, as entrevistas foram transcritas literalmente, submetidas à categorização 
temática e tratadas teoricamente, seguindo as premissas da Análise de Conteúdo. Resultados e 
Discussão: As narrativas dos participantes, construídas a partir das experiências vividas no 
cotidiano, indicam que a participação nas manifestações culturais é extremamente relevante para 
os indivíduos, pois possibilita o acesso à cidade e à cultura, proporciona a atuação na vida 
política da cidade, garante a visibilidade dos invisíveis e afirma a existência dos inexistentes. Para 
além disto, os eventos promovem o desenvolvimento subjetivo e profissional, além de gerar 
uma sensação de pertencimento à sociedade, como é citado por Dariel (2021): “Eu me sinto 
vivo, eu acho que tem uma parada muito [forte] que ronda todo mundo que é ser visto e ser 
lembrado por todo mundo”. Os discursos ressaltam as dificuldades que os indivíduos enfrentam 
permanentemente para se deslocar das áreas periféricas da cidade ao centro. Os obstáculos são 
inúmeros: intervenções policiais agressivas, reduzida mobilidade urbana e julgamentos sociais, 
que operam como muralhas objetivas e subjetivas, ocasionando o afastamento dos indivíduos 
das regiões favorecidas e a inacessibilidade das atividades culturais. Conclusão: Em face dos 
apontamentos apresentados, pode-se concluir que as manifestações culturais propiciam a 
democratização dos espaços urbanos e o estímulo aos comércios locais, assim como 
possibilitam a troca de vivências de maneira que transformam indivíduos subjugados em 
cidadãos com voz ativa, com capacidade de produzir arte. Assim, por meio dos movimentos 
culturais e da arte, esses indivíduos, muitas vezes silenciados, têm a possibilidade de comunicar 
à sociedade o que vivem, o que sentem e o que pensam, usufruindo do direito à convivência e 
do reconhecimento de sua existência.  
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Palavra-chave: Manifestação cultural, São Paulo, direito à cidade. 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

78 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

DESEMPREGO E DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO: A SAÚDE MENTAL DE JOVENS UNIVERSITÁRIOS E RECÉM-

FORMADOS 

 
Alessandra Fernandes Quintanilha 

Isabela Miranda Inácio 
Daniel Branchini da Silva 

 
O desemprego é um fenômeno mundial que afeta a saúde mental dos indivíduos que 
passam por essa experiência, com efeitos devastadores sobre vida pessoal, relações familiares e 
sociais. O desemprego e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho tem se ampliado na 
vida de muitos jovens, principalmente após o início da pandemia do Covid-19, que tem 
restringido a oferta de oportunidades no mercado de trabalho, trazendo como consequência 
vários efeitos psicológicos negativos. Objetivo geral: Entender o modo como essa experiência 
afeta a saúde mental dos jovens de 18 a 24 anos, universitários ou recém-formados em diferentes 
áreas, que estejam desempregados ou em busca de oportunidade de inserção no mercado de 
trabalho. Método: Pesquisa qualitativa, realizada por meio de entrevista semiestruturada 
composta por 10 perguntas, visando abarcar os pressupostos teóricos utilizados na pesquisa 
prévia e apreender a subjetividade dos entrevistados. A entrevista, de caráter exploratório, foi 
realizada com 3 jovens universitários que já trabalharam, fizeram estágio ou foram contratados 
com carteira assinada e agora estão em situação de desemprego, assim como jovens que ainda 
estão buscando uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Para analisar o conteúdo 
das entrevistas, foi utilizada a Análise de Conteúdo. Resultados: As unidades foram divididas 
e chamadas de “Tempo buscando emprego”, “Desafios para empregar-se”, “Sonhos e planos 
futuros” e “Apoio familiar e de amigos”. Com relação à primeira unidade, os três entrevistados 
relataram estarem procurando uma inserção no mercado de trabalho há pelo menos oito meses, 
que a situação do mercado de trabalho no Brasil se encontra difícil, destacando que a pandemia 
ampliou a demora para encontrar uma oportunidade. Sobre a segunda unidade, disseram que a 
falta de experiência tem sido cobrada nos processos seletivos, acompanhada de outro problema, 
que é a ausência de feedback das empresas quanto ao resultado de sua participação. Já sobre a 
terceira unidade, para todos os entrevistados estar desempregado afeta consideravelmente seu 
dia-a-dia e seus planos futuros, pois frusta o desejo de logo tornarem-se independentes, 
constituírem uma família e serem mais ativos. Para finalizar, com relação à última unidade, os 
participantes foram unânimes em relatar a pressão da família, que cobra-os para logo 
conquistarem uma oportunidade no mercado de trabalho. Além disso, a falta de dinheiro e as 
comparações constantes com outros jovens que possuem emprego também estão presentes. 
Conclusão: Pode-se concluir que o desemprego e a dificuldade de inserção no mercado de 
trabalho estão interferindo diretamente na construção da subjetividade e na vida psíquica dos 
jovens, fato acentuado em tempos de pandemia Covid-19. 
 
Palavras-chave: desemprego; inserção no mercado de trabalho; saúde mental. 
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ESTRATÉGIAS DE MANEJO DE EMOÇÕES NEGATIVAS: COMO PAIS 
REAGEM ÀS SUAS PRÓPRIAS EMOÇÕES E A DE SEUS FILHOS 

 
Isabella Donnamaria 

Taynara Stefani dos Anjos 
Simone Freitas Fuso 

 
As emoções estão presentes em diversas situações humanas, uma variável multidimensional que 
está nos relacionamentos. Surgem de forma tão rápida e automática que excluem a consciência 
na participação neste fenômeno e geram respostas comportamentais adaptativas construtivas 
ou destrutivas. São relatadas seis emoções básicas: medo, tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria, 
sendo as três primeiras consideradas negativas. O reconhecimento das emoções em si e no outro 
se inicia nos primeiros anos de vida e as figuras parentais utilizam as práticas de socialização, 
como a modelagem ou a expressividade emocional para promover à criança pistas sobre a 
natureza, causas, comportamentos e vocabulário associados a uma emoção. O comportamento 
e resposta emocional dos pais frente às emoções dos filhos pode ser de suporte ou não-suporte, 
através da exploração dos estados emocionais e do diálogo, influenciando no desenvolvimento 
das competências de autorregulação emocional na criança. Objetivo geral: Investigar se existe 
relação entre a maneira como os pais reagem às suas próprias emoções negativas comparadas 
às suas reações diante das emoções negativas apresentadas por seus filhos. Método: Foi 
aplicado um questionário sociodemográfico e duas escalas: Escala de Dificuldades de Regulação 
Emocional (DERS -Difficulties in Emotion Regulation Scale) e Escala de Reações Parentais às 
Emoções Negativas dos Filhos (CCNES - Coping with Children’s Negative Emotions Scale). Para a 
análise estatística foram utilizados o teste de correlação de Spearman, Kruskal-Wallis e 
Friedman, com nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi composta por 30 mães, 
46,66% com pós-graduação e 90%, casadas. A maioria das mães possuía somente 1 filho 
(56.66%), sendo que 26% das mães possuíam somente filhas mulheres, 33% tinham somente 
filhos meninos e 16% tinham filhos de ambos os sexos. A análise da associação das escalas 
revelou que não houve associação entre as dificuldades de autorregulação e as estratégias para 
lidar com as emoções negativas dos filhos. Na escala DERS, os escores totais diferiram quanto 
ao sexo dos filhos (p=0,012), de modo que as mães de meninas apresentaram maiores 
dificuldades de regulação emocional, seguido das mães de meninos e de mães de crianças de 
ambos os sexos. As mães apresentaram maior frequência de comportamentos positivos que 
apoiam as emoções do que negativos (p<0,001). Conclusão: Desta forma, foi possível observar 
que a maneira como as mães exercem a autorregulação das suas próprias emoções, não tem 
relação com a maneira que elas lidam com as emoções negativas de seus filhos, embora as mães 
de crianças de ambos os sexos apresentaram maiores habilidades de autorregulação. Maior parte 
das estratégias utilizadas foram positivas, com destaque para compreensão e busca de solução 
frente às das emoções negativas de seus filhos.  
 
Palavras-chave: autorregulação; emoções negativas; habilidade socioemocional. 
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O CORPO EM QUESTÃO: UMA CONVERSA ENTRE PSICANÁLISE E DANÇA 

 
Isabella Munhoz Quilici 

Lucia Cunha Lee 
 
Ao se discutir as relações entre o corpo e a linguagem, depara-se na dança com uma 
possibilidade de encontro entre esses mundos. A dança contemporânea estuda o movimento, 
estruturando-o como elemento de uma linguagem própria, de acesso ao íntimo da experiência 
da vida. A estruturação linguística em Lacan, marcada pelos significantes e significados, possui 
uma qualidade dinâmica por onde o sentido encontra movimento. O corpo que toma sentido é, 
então, o corpo que se move, e esse movimento terá a dizer sobre esse corpo e a própria 
linguagem. Objetivo geral: Refletir as possibilidades de construção de sentidos que a dança 
contemporânea e a psicanálise, possam acrescentar à relação entre corpo e linguagem. Método: 
levantamento bibliográfico sobre a linguagem na psicanálise, a partir de Freud e Lacan, e na 

dança contemporânea, a partir de Pina Bausch. Resultados: A dança-teatro de Pina Bausch, 
intenciona o encontro entre corpos, buscando o sujeito que dança, aquele que fala pelo corpo. 

A dança serve como elaboração para a própria experiência de vida. A repetição na dança, 

representa, esse processo de exploração do movimento e do corpo e criação de novas 
percepções porque, uma ação realizada novamente, abre-se para novas interpretações. Além de 
sempre terminar em um recomeço, reconectando o sujeito a um momento anterior à ação, 
chamado pré-aceleração, onde se concentra a possibilidade do fazer, aquilo no que ele se tornará. 
O gesto então, é o movimento que, nessa experiência de retorno, se transforma e manifesta 
como expressão genuína, o corpo se torna sujeito implicado na própria fala. Para a psicanálise, 
o corpo que adentra o mundo da linguagem não é o mesmo que goza. A experiência da língua 
cinde-o entre aquilo passível de ser significado e aquilo que escapa à dimensão dos sentidos. O 
processo de criação em Pina, vai atrás de encontrar o ponto onde esses corpos se fronteiram, 

onde a linguagem característica da dança contemporânea sustenta a falta do sentido e 

eleva a expressão singular do dançarino. O inconsciente encontra, dessa forma, novas 
possibilidades de simbolização. Conclusão: A partir do trabalho realizado, foi possível 
encontrar vários pontos em que ambas as estruturas de linguagem se espelharam. O gesto, na 
psicanálise traz uma ideia de um movimento que afeta, e com isso transforma. A dança-teatro 
busca acessar essa função do gesto para transformar àqueles que dançam e que assistem. Em 
ambos, os movimentos são trazidos “em cena” e repetidos, servindo a um processo de eterno 
retorno à ressignificação. Esse momento possibilita o reencontro com novas formas de sentido, 
corpos e linguagem. Se trata de se aproximar a fronteira da linguagem, lugar onde a análise 
também se implica, de contato com o que há de mais íntimo e sensível na construção que o 
homem faz de si mesmo. A linguagem é, para a psicanálise e para a dança, como poesia, abertura 
ao sensível do ser pelas marcas que esse faz no corpo e no sujeito, em busca de sentido.   
 
Palavras-chave: Corpo; linguagem; psicanálise; dança; gesto. 
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CONSELHO TUTELAR E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE O 
CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

 
Isabelle Cristine Alves dos Santos Souza 

Paola Fenerich Cury 

 
A Lei 8.069 conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgada em 1990 e 
tem grande importância no contexto brasileiro, pois define este grupo populacional como 
sujeito de direitos e instala doutrina da proteção integral no cenário nacional. Desta maneira, a 
partir das definições da lei, a proteção e cuidado à infância passam a ser uma responsabilidade 
da família, do Estado e da sociedade. O Conselho Tutelar (CT), por sua vez, é um órgão 
autônomo, permanente e não jurisdicional, criado pelo ECA com o objetivo de garantir os 
direitos das crianças e adolescentes. Assim sendo, o CT apura denúncias, elabora projetos de 
prevenção e intervenção em seu território de abrangência. A pandemia do COVID- 19, 
entretanto, dificultou a circulação dos cidadãos e impôs a necessidade de adaptações às 
instituições que atendem a comunidade. Objetivo geral: O objetivo do presente estudo é 
investigar e avaliar a efetividade das ações desenvolvidas pelos Conselhos Tutelares do 
município de São Paulo durante o período da pandemia do COVID-19, entre os anos de 2020 
e 2021. Ademais, a pesquisa intenta coletar dados a respeito da ocorrência de violência 
doméstica contra crianças e adolescentes durante esse período. Método: O estudo de natureza 
qualitativa utilizou como instrumento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas. 
Participaram do estudo três conselheiros tutelares de diferentes regiões da capital. As entrevistas 
foram gravadas e transcritas e as informações coletadas foram analisadas por meio da 
metodologia de Análise de Conteúdo. Resultados: A partir da análise dos dados coletados 
pudemos reconhecer três categorias temáticas recorrentes no discurso dos participantes. São 
estas: Pandemia do COVID-19; Infraestrutura; Percepção Social. Na categoria 1, foi explicitado 
que durante a pandemia houve um aumento importante nos casos de violência doméstica contra 
crianças e adolescentes, encaminhados ao CT principalmente por meio do Disque 100. Além 
disso, os participantes afirmam ter sido necessário uma reformulação nos fluxos de atendimento 
e remanejamento dos atendimentos presenciais. Na categoria 2, pudemos observar que é 
recorrente a queixa dos trabalhadores sobre a infraestrutura dos CTs e falta de materiais. Esta 
dificuldade foi agravada pelo contexto da pandemia que exigiu adaptações sanitárias em relação 
ao espaço físico. Por fim, a categoria 3 expõe alguns estigmas e preconceitos vividos pelos 
conselheiros tutelares no exercício de sua função. Parece-nos que não é clara a função e atuação 
do Conselho Tutelar para a sociedade. Conclusão: O estudo revela ser fundamental e urgente 
o investimento nos CTs e nas ações desenvolvidas por ele. Durante o período da pandemia os 
CTs permaneceram em funcionamento, mas não tiveram qualquer tipo de adequação, 
treinamento de pessoal, implementação de recursos tecnológicos ou acesso a internet. Isso 
posto, podemos dizer que a falta de infraestrutura para a atuação do CT foi um grande obstáculo 
para o desenvolvimento de ações de garantia de direitos durante a pandemia. 
 
Palavras-chave: conselho tutelar; violência doméstica; pandemia do COVID-19. 
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A ANSIEDADE PENSADA HISTORICAMENTE: UM ESTUDO SOBRE AS 
PERCEPÇÕES HUMANAS FRENTE A ANSIEDADE ANTES E APÓS A 
PANDEMIA DO COVID-19, SOB A LUZ DA PSICOLOGIA ANALÍTICA 

 
Izabela Junqueira Colesi Ferlin  

Antônio Máspoli Araújo Gomes  
 

A ansiedade é objeto de estudo há algum tempo, aparecendo na História de diversas formas 
como uma patologia. Hoje se sabe que a ansiedade não necessariamente é um transtorno e que 
quando de forma saudável, é necessária para a sobrevivência e motivação. A teoria evolucionista 
de Darwin estuda as formas de sobrevivência, incluindo o instinto do medo em face de um 
perigo iminente. Porém, ansiedade não é o mesmo que medo, uma vez que a ansiedade surge 
com a antecipação de algo, não sendo provocada por algo iminente. No passado foi associada a 
sintomas de melancolia e pânico, como no mito do Deus Pã. Desde a Idade da Pedra o ser 
humano passa por diversas situações ansiogênicas, influenciando sua maneira de relacionar-se 
com o mundo. A pandemia do COVID-19 pode precipitar circunstâncias causadoras de 
ansiedade, considerando perdas, violências, incertezas, solidão, entre outros sentimentos e 
emoções. Objetivo geral: Analisar as representações históricas da ansiedade, comparando sua 
vivência na era pré-pandemia, com a era pós- pandemia do COVID-19, a partir de um 
questionário, buscando entender a percepção da ansiedade por pessoas que a vivenciam ou não. 
Método: Levantamento através de um questionário contendo perguntas objetivas e subjetivas, 
a fim de entender a subjetividade de cada participante. A pesquisa foi feita com a população 
adulta em geral e os resultados foram analisados com a intercepção das respostas, juntamente 
com a pesquisa bibliográfica na abordagem da psicologia analítica. O questionário obteve no 
total 145 respostas. Resultados: 80% dos participantes sentiram mudança na experiência de 
ansiedade após o início da pandemia, sendo que a maioria experimentou piora dos sintomas e 
algumas pessoas apresentaram crises de ansiedade e pânico, mesmo não tendo histórico de 
transtorno de ansiedade. A maioria dos participantes é do sexo feminino, indicando que 
possivelmente as mulheres sofrem mais de ansiedade do que os homens. Aproximadamente 
54% experiencia a ansiedade há algum tempo, sendo que 9,7% tiveram as primeiras experiências 
na infância, 53,8% na adolescência e 36,6% na idade adulta. A minoria dos participantes toma 
alguma medicação, e aqueles que o fazem utilizam em sua maioria, antidepressivos ou 
ansiolíticos. Conclusão: Grande parte dos participantes da pesquisa experimental apresentou 
ansiedade patológica após o início da pandemia do COVID-19, relatando experienciar o 
sentimento de solidão a todo o momento e angústia por não saber o que acontecerá no porvir, 
causando sintomas como taquicardia, aperto no peito, falta de ar e dificuldade de concentração. 
Esses sintomas atrapalham o dia a dia do indivíduo, causando dificuldades em realizar tarefas 
simples. Apesar de ficar claro que a ansiedade aumentou após a pandemia, não é possível 
estabelecer sua evolução no decorrer da História, pois a concepção de ansiedade e a importância 
que as pessoas davam para a saúde mental não é mais a mesma.  
 
Palavras-chave: História; Ansiedade; COVID-19.  
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER EM JOGOS ELETRÔNICOS: UMA QUESTÃO 
DE GÊNERO? 

 
Izabella Cristini da Cunha Moretti  

Eduardo Neves Pedrosa di Cillo  
 

As mulheres lidam diariamente com a violência e na era de jogos online e eletrônicos isso não é 
diferente. As desigualdades frente as questões de gênero no universo dos jogos tomaram 
proporções desastrosas por volta de 1990, quando as empresas passaram a divulgar anúncios de 
jogos majoritariamente voltado para o público masculino e não mais para a família ou pessoas 
de modo geral. Em decorrência disso, se tornou comum ouvir que jogos eram “coisa de 
menino”. No Brasil, em 2020 as mulheres representavam 53,8% de participação em jogos 
eletrônicos. Isso demonstra que o estereótipo do público dos jogos é impregnado de 
preconceito e discriminação e ao longo dos anos foi se fortificando também nas plataformas de 
jogos online. Manifestando ações de forma tóxica, violenta e cheias de assédio por parte dos 
jogadores em função do gênero. Objetivo geral: Investigar a repercussão da violência de gênero 
em jogos online no cotidiano de mulheres. Método: Trabalho efetuado por meio de revisão 
bibliográfica de artigos específicos sobre o tema apresentado. Para analisar os objetivos traçados 
foram utilizados 10 artigos retirados da base de dados do Google Acadêmico e da rede social 
ResearchGate. Resultados: Notou-se que a exposição a esta violência através do cyberbullying pode 
acarretar consequências psicológicas, como baixa autoestima, ansiedade, depressão, e fobia 
social. Além disso, essas agressões interferem no aproveitamento do lazer nos jogos, na 
qualidade de vida das jogadoras e no desenvolvimento interpessoal dessas mulheres em outros 
contextos. Foi percebido também que as mulheres sentem que o seu desempenho dentro dos 
jogos é julgado pelo gênero e não a sua contribuição e jogabilidade durante as partidas. Como 
forma de evitar a violência de gênero que sofrem mascaram seus nomes de usuário (nickname) 
utilizando pseudônimos e nomes neutros. Conclusão: O ambiente machista e desigual dos 
jogos e a hiperssexualização de heroínas (personagens) contribui para perpetuar a violência de 
gênero. Portanto, para romper essa violência é necessário que as empresas idealizadoras dos 
jogos promovam formas assertivas de denúncia e punição dessas práticas, proporcionando um 
ambiente virtual saudável para as mulheres serem quem são.  
 
Palavras-chave: jogos eletrônicos; violência de gênero; arena de batalha multijogador online. 
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A VIVÊNCIA SUBJETIVA EM TEMPOS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO 
EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19 

 
Jessica Requião Ferreira  
Liliane de Paula Toledo  

 

A pandemia do novo coronavírus trouxe diversas consequências, entre elas, o afastamento 
laboral. O trabalho possui relevante função na vida de muitos sujeitos e ultrapassa questões 
objetivas como o salário. Diz respeito, segundo a Psicodinâmica do Trabalho, a tudo que está 
presente no ato de trabalhar e que é vivido no corpo e na mente do profissional, envolvendo o 
pensamento, a inteligência, os afetos, ou seja, toda a subjetividade. Além disso, o trabalho pode 
ser fonte de saúde, quando se enaltece e desenvolve a subjetividade permitindo a invenção de 
meios para agir, mas também origem de doenças, nas situações em que isso não é possível. 
Outras abordagens voltadas ao estudo da saúde no trabalho, como a do estresse e a 
epidemiológica, igualmente realçam o trabalho como pilar da realização humana, o que pode 
gerar uma reflexão acerca das consequências físicas e mentais do afastamento laboral. Objetivo 
geral: Conhecer a significação do trabalho a partir da experiência de trabalhadores afastados 
por conta da pandemia de COVID-19 e o impacto deste afastamento na vida dos sujeitos. 
Método: Trata-se de pesquisa qualitativa e de caráter exploratório. Entrevistaram-se, via 
pesquisa de opinião, cinco trabalhadores afastados do trabalho por conta da pandemia de 
COVID-19. Realizaram-se as entrevistas semi-estruturadas remotamente, em encontros únicos 
e individuais e pautadas no conceito de Netnografia. Os procedimentos adotados se dividiram 
entre a busca de profissionais afastados, a preparação do convite, o contato, os cuidados éticos 
e a entrevista. Adotou-se a análise de conteúdo para o tratamento de dados. Principais 
resultados: Identificaram-se determinadas categorias nas falas dos participantes, que atuavam 
como maquiador, auxiliar de classe, feirantes e instrutor de treinamento. A primeira delas, a 
questão do momento crítico no início do afastamento, gerou sentimentos de incerteza, 
fragilidade, ruptura e a necessidade de reconfiguração dos modos de viver. Outra categoria 
verificada abarcou as estratégias de enfrentamento da situação, a saber, a criatividade, a 
cooperação e a esperança. Salientou-se a múltipla significação do trabalho para os entrevistados, 
envolvendo a forte identificação com ele (representando a imagem e a valorização de si mesmo), 
sua centralidade na vida, a fonte de renda e de conquistas materiais e a possibilidade de inserção 
e ascensão social. A partir das entrevistas, constatou-se ainda a rede pessoal de apoio e 
sustentação como elemento crucial para o enfrentamento do afastamento e que se deu com a 
ajuda de familiares, amigos e da espiritualidade. Conclusão: Esta pesquisa evidenciou que a 
atividade laboral ocupa um papel central na vida dos indivíduos e que, por isso, o sofrimento 
causado pelo afastamento laboral repercutiu em diversos aspectos da vida dos entrevistados. 
Identificaram-se falhas relacionadas a políticas públicas que deveriam promover um 
acolhimento do trabalhador afastado.  
 
Palavras chaves: afastamento, trabalho, COVID-19. 
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A BUSCA PELO SENTIDO DA VIDA COMO PREVENÇÃO AO SUICÍDIO: UMA 
ABORDAGEM LOGOTERAPÊUTICA 

 
João Pedro Boacnin Beato  
Jonathan Barbosa da Silva  

Letícia Cheunamann Czinczel  
Robson Jesus Rusche  

 

Os índices de suicídios são alarmantes ao redor do mundo. Segundo levanta-mentos da OMS, 
aproximadamente 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Para cada suicídio, ocorrem mais 
de 20 tentativas de suicídio, e 90% dos casos de suicídio estão vincu-lados a distúrbios mentais 
e transtorno de humor. Objetivo: Mostrar que a prática logotera-pêutica é relevante para a 
prevenção do suicídio. Viktor Frankl define a Logoterapia como uma terapia através do sentido 
ou a cura através do significado. Viktor Frankl vivenciou o holocausto in loco, fato que o auxiliou 
no aprofundamento da Logoterapia e da concepção de Sentido da Vida. Atribuiu ao homem 
um caráter de responsabilização diante do lugar em que está inserido, que mesmo em situação 
de extrema vulnerabilidade e sofrimento ainda existe a possibilidade de escolher por si em busca 
de realizar um sentido para a vida. Método: Se trata de uma pesquisa qualitativa realizada com 
um logoterapeuta. Os questionamentos da entrevista estavam vinculados à prática da 
Logoterapia na prevenção do suicídio. O conteúdo colhido foi submetido à metodologia das 
Zonas de Sentido que visa evidenciar as caracterís-ticas relevantes contidas no discurso, gerando 
os indicadores da entrevista para, posterior-mente, aglutiná-los pelas categorias de semelhança, 
complementariedade e/ou contradição. O objetivo em torno dessa metodologia se direciona a 
proporcionar uma melhor compreen-são do conteúdo além do campo inscrito, adentrando no 
âmbito dos sentidos do discurso. Para a aplicação desta metodologia, primeiramente houve a 
literalização do conteúdo obtido na entrevista. Análise: De posse do material da entrevista, 
buscou-se encontrar os pré-indi-cadores, estes referem-se aos pontos mais importantes contidos 
no discurso. O conteúdo dos enunciados escolhidos, se inter-relacionam com o tema do 
suicídio, ao atribuir um nome para cada enunciado, encontra-se os núcleos de significação do 
discurso. Os pré-indicadores obtidos foram agrupados, observando-se a as categorias acima 
descritas. Ressalta-se que não foram obtidas contradições. Por fim, as zonas de sentido foram 
encontradas após um novo processo de aglutinamento. Ao encontrar as zonas de sentido, 
possibilitou-se compreender o conteúdo obtido relacionando-o com a teoria articulada neste 
trabalho, ou seja, a prevenção do suicídio na perspectiva da Logoterapia. Conclusão: Ao 
relacionar o discurso de um lo-goterapeuta a respeito de sua prática na prevenção do suicídio e 
o conteúdo teórico deste trabalho, fundamentado em preceitos da Logoterapia, pode-se 
perceber a ampla relevância dessa prática e da atuação do profissional em casos de tentativas de 
suicídio, compreen-dendo-se assim que esta abordagem apresenta singularidades nessa 
modalidade de interven-ção, implicando num aprofundamento das reflexões existenciais da 
pessoa em psicoterapia a respeito de seu vazio existencial, da possibilidade de resgate do projeto 
de vida e, consequen-temente, da prevenção do suicídio.  
 
Palavras-chave: logoterapia; suicídio; sentido da vida. 
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O GÊNIO CRIADOR EM CASTRO ALVES – “MOCIDADE E MORTE”: UMA 
ANÁLISE PSICANALÍTICA EM ERIK H. ERIKSON 

  
João Pedro Soares Ribeiro  

Denise Teixeira Mraz Zapparoli  
 

A morte é a maior angústia da humanidade, invencível e irremediável, é foco de estudo e de 
questionamentos mais profundos e complexos, muitas vezes, sem resposta. A arte, então, 
aparece como uma faceta que permite que seus autores permaneçam vivos por meio de suas 
representações, mesmo após morrerem. Por isso, o presente estudo buscou através de uma 
renomada obra artística do romantismo brasileiro, entender como o eu-lírico da poesia de Castro 
Alves – poeta romântico brasileiro – lida com a morte e como esse contraste entre juventude e 
esse fim catastrófico do ciclo vital são vividos pelo gênio-criador. Objetivo geral: Este estudo 
tem como objetivo analisar a relação com a morte construída pelo gênio criador em Castro 
Alves, na poesia “Mocidade e Morte”, através do olhar da teoria do desenvolvimento 
psicossocial de Erik H. Erikson. Método: O estudo tomou como orientação o método de 
análise de conteúdo. Através de uma análise qualitativa do texto, objetivando sistematicamente 
a teoria, gesticulando com a interpretação da poesia romântica, dessa forma, estabelecendo uma 
compreensão eriksoniana da obra. Resultado: A partir de uma leitura imersiva da poesia, 
comparando com a teoria do desenvolvimento psicossocial, é possível inferir que o eu-lírico 
traz consigo uma estrutura egóica sutilmente capaz de se dissociar do outro e encontrar-se como 
sendo um indivíduo livre e subjetivo, capaz de expressar suas vontades e expectativas, 
integrando as experiencias infantis e a expectativa da vida adulta que resulta na formação de sua 
identidade enquanto ser único. Dessa forma entende-se que o eu-lírico encontra-se no início de 
sua vida adulta, preparado para unir sua identidade à de sua amada e assim seguir o fluxo 
espontâneo do desenvolvimento psicossocial, contudo, é impedido pela possibilidade da morte 
precoce que intensamente dialoga com suas esperanças. Conclusão: Entende-se que a 
intensidade da angústia vivida pelo eu-poético é extrema e o principal fator dessa 
desestabilização é a necessidade do enfrentamento antecipado da morte. É como realizar um 
salto instantâneo da juventude para a terceira idade – onde, geralmente, o indivíduo encontra-
se munido de vivências necessárias e importantes para lidar com o fim de sua trajetória – e é 
simplesmente ser forçado a superar um problema que ainda não se possui a experiência para tal. 
A crise, portanto, vivida pelo poeta, configura um problema real e muito próximo de todas as 
realidades sociais existentes e a maioria continua sem respostas.  
 
Palavras-chave: Morte; Psicossocial; Romantismo. 
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O GÊNIO CRIADOR EM CASTRO ALVES – “MOCIDADE E MORTE”: UMA 
ANÁLISE PSICANALÍTICA EM ERIK H. ERIKSON 

 
João Pedro Soares Ribeiro  

Denise Teixeira Mraz Zapparoli  
 

A morte é a maior angústia da humanidade, invencível e irremediável, é foco de estudo e de 
questionamentos mais profundos e complexos, muitas vezes, sem resposta. A arte, então, 
aparece como uma faceta que permite que seus autores permaneçam vivos por meio de suas 
representações, mesmo após morrerem. Por isso, o presente estudo buscou através de uma 
renomada obra artística do romantismo brasileiro, entender como o eu-lírico da poesia de Castro 
Alves – poeta romântico brasileiro – lida com a morte e como esse contraste entre juventude e 
esse fim catastrófico do ciclo vital são vividos pelo gênio-criador. Objetivo geral: Este estudo 
tem como objetivo analisar a relação com a morte construída pelo gênio criador em Castro 
Alves, na poesia “Mocidade e Morte”, através do olhar da teoria do desenvolvimento 
psicossocial de Erik H. Erikson. Método: O estudo tomou como orientação o método de 
análise de conteúdo. Através de uma análise qualitativa do texto, objetivando sistematicamente 
a teoria, gesticulando com a interpretação da poesia romântica, dessa forma, estabelecendo uma 
compreensão eriksoniana da obra. Resultado: A partir de uma leitura imersiva da poesia, 
comparando com a teoria do desenvolvimento psicossocial, é possível inferir que o eu-lírico 
traz consigo uma estrutura egóica sutilmente capaz de se dissociar do outro e encontrar-se como 
sendo um indivíduo livre e subjetivo, capaz de expressar suas vontades e expectativas, 
integrando as experiencias infantis e a expectativa da vida adulta que resulta na formação de sua 
identidade enquanto ser único. Dessa forma entende-se que o eu-lírico encontra-se no início de 
sua vida adulta, preparado para unir sua identidade à de sua amada e assim seguir o fluxo 
espontâneo do desenvolvimento psicossocial, contudo, é impedido pela possibilidade da morte 
precoce que intensamente dialoga com suas esperanças. Conclusão: Entende-se que a 
intensidade da angústia vivida pelo eu-poético é extrema e o principal fator dessa 
desestabilização é a necessidade do enfrentamento antecipado da morte. É como realizar um 
salto instantâneo da juventude para a terceira idade – onde, geralmente, o indivíduo encontra-
se munido de vivências necessárias e importantes para lidar com o fim de sua trajetória – e é 
simplesmente ser forçado a superar um problema que ainda não se possui a experiência para tal. 
A crise, portanto, vivida pelo poeta, configura um problema real e muito próximo de todas as 
realidades sociais existentes e a maioria continua sem respostas.  
 
Palavras-chave: Morte; Psicossocial; Romantismo. 
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A INSERÇÃO DO PSICÓLOGO NO CONTEXTO HOSPITALAR PELA 
PERSPECTIVA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

 
Helena Scoz da Cunha Lima  

Júlia Pimenta de Araujo  
Julia Garcia Durand  

 
A equipe multidisciplinar se configura como uma relação recíproca entre as múltiplas 
intervenções técnicas especializadas e na comunicação dos agentes de diferentes áreas 
profissionais. O psicólogo hospitalar está inserido em uma equipe multidisciplinar, sendo seu 
foco de atuação os aspectos psicológicos envolvidos no processo saúde-doença, além da 
intermediação na relação entre o paciente, a equipe e os familiares durante a hospitalização. 
Embora os psicólogos componham as equipes desde a segunda metade do século XX no Brasil, 
o êxito e a qualidade desta inserção na equipe carece de estudos. Objetivo geral: Compreender 
a visão de diferentes membros da equipe multidisciplinar a respeito do trabalho do psicólogo 
em contexto hospitalar. Método: Com delineamento de pesquisa qualitativa, foram realizadas 
entrevistas semi-estruturadas com cinco profissionais de uma equipe multiprofissional de um 
hospital particular da cidade de São Paulo. As entrevistas foram orientadas por um roteiro 
organizado em seis eixos temáticos: trajetória profissional, experiência em equipes intensivistas, 
trabalho em equipe, lugar do saber psicológico, as práticas do psicólogo e os efeitos do trabalho 
do psicólogo. Resultados: A análise das entrevistas foi feita em conjunto, transversalmente, 
através da construção de oito núcleos de sentido comuns aos discursos. 1) Observou-se que a 
inserção do psicólogo na equipe é ainda frágil e incipiente, dado que prevalece a participação na 
modalidade de interconsulta, o que desfavorece o engajamento mais próximo no cotidiano do 
trabalho dos demais profissionais. 2) Nota-se que uma das principais especificidades do trabalho 
do psicólogo é direcionada às intervenções nas dinâmicas familiares, já que o processo de 
hospitalização frequentemente afeta a família. 3) Cabe ao psicólogo intervir com seu 
conhecimento técnico nas dificuldades emocionais dos pacientes. 4) A prática do psicólogo de 
suporte psicológico à equipe multidisciplinar é descrita como importante fator responsável pelo 
bom desenvolvimento de suas funções. 5) Há uma valorização crescente do conhecimento das 
diferentes especialidades e a redução da hierarquia profissional dentro das equipes. 6) Nota-se 
que a principal dificuldade da equipe multi são entraves na comunicação entre os diferentes 
especialistas. Foi ressaltado que isso se deve à escassez da presença do psicólogo no cotidiano 
da equipe e à falta de encontros institucionais. 7) Evidencia-se que as visões múltiplas de um 
mesmo caso, ou seja, a atuação da equipe multidisciplinar nos cuidados de um paciente, auxilia 
a equipe em tomadas de decisão, além de contribuir beneficamente ao paciente. 8) Percebe-se 
que, no contexto de pandemia, o psicólogo está sendo mais acionado para lidar com os pacientes 
internados e seus familiares, o que possivelmente pode resultar em uma valorização de seu 
trabalho. Conclusão: Os membros da equipe multidisciplinar percebem a atuação do psicólogo 
neste contexto ainda incipiente, apesar de reconhecerem positivamente sua prática com os 
integrantes da equipe, pacientes e seus familiares.  
 
Palavras-chave: equipe multidisciplinar, psicologia, contexto hospitalar. 
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O IMPACTO DO SARS-COV-2 NO COMPORTAMENTO: UM OLHAR 
NEUROPSICOLÓGICO 

 
Katarina Meingast  

Camila Cruz Rodrigues  
 

A neuropsicologia é uma ciência dedicada a estudar a expressão comportamental, emocional e 
social das disfunções cerebrais. Em dezembro de 2019 foi descoberto o novo coronavírus na 
China e, em março de 2020 o vírus se alastrou e ocasionou uma pandemia e, consequentemente, 
o isolamento social. Foram estudados os possíveis impactos do isolamento social nos aspectos 
relacionados à depressão, ansiedade, desatenção e hiperatividade/impulsividade. Objetivo: 
analisar os aspectos cognitivos atencionais e emocionais (ansiedade e depressão) em indivíduos 
acometidos pelo COVID-19. Método: participaram deste estudo 146 indivíduos, sendo que 73 
indivíduos testaram positivamente para SARS-CoV-2 e fizeram parte da amostra analisada. Os 
colaboradores foram incluídos quando obtiveram resultado positivo para SARS-CoV-2 através 
do RT-PCR ou sorologia. A média de idade foi 31,8 (±11,28), 75,34% eram do gênero feminino 
e 24,66% masculino. Os aspectos cognitivos foram avaliados por meio da aplicação do ASRS-
18 (Adult Self-Report Scale) e do HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Os participantes 
responderam aos questionários de modo online através do Google Forms. Resultados: foi 
registrada a frequência de resposta em ambas as escalas. No HADS, a possibilidade de 
ansiedade/depressão de acordo com os escores obtidos, classificados em improvável (24,65%), 
possível (27,4%) e provável (47,95%). A média obtida no HAD-A foi 7,68 (±3,24) e no HAD-
D foi de 4,75 (±3,19). De acordo com o critério de classificação do DSM-V, onde há a 
necessidade de pontuar no mínimo seis características, no ASRS foi tido como base seis itens 
ou mais pontuados para verificar a probabilidade de hiperatividade/impulsividade e desatenção. 
Na primeira parte do ASRS, a qual se refere à desatenção, 86,3% pontuaram seis ou mais itens 
e, na segunda 73,9%, a qual se estende à hiperatividade/impulsividade. A combinação das duas 
partes da escala, com a finalidade de verificar quantos (69,8%) pontuaram igual ou acima de seis 
em ambas. Conclusão: este estudo demonstra relevantes informações decorrentes do período 
de isolamento social na pandemia do COVID-19, a respeito da incidência de possíveis impactos 
cognitivos em pessoas acometidas pela SARS-CoV-2. No que diz respeito à ansiedade, 
depressão, desatenção e hiperatividade/impulsividade, de acordo com a incidência dos 
sintomas, foi encontrada uma taxa de prevalência de ansiedade e depressão de 47,95%, 
desatenção 86,3% e hiperatividade/impulsividade 73,9%. Apresentaram maiores sintomas de 
ansiedade e depressão do que o esperado pelo resto da população. Evidencia-se a relevância e 
importância em dar-se continuidade às pesquisas relativas aos impactos cognitivos e emocionais 
durante o período de isolamento social.  
 
Palavras-chave: covid-19; isolamento social; impacto cognitivo. 
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EXPLORAÇÃO DE MEDIADORES: FOTOGRAFIA E PINTURA E SEUS 
RESPECTIVOS IMPACTOS CLÍNICOS. 

 

Laís Tarelho  
 

Podemos nos questionar se as mediações terapêuticas poderiam estar ligadas com a teoria 
freudiana, formada a partir da dimensão exclusivamente verbal. A mediação exige aproximação 
entre a psicanálise e arte, a partir do ponto de vista do movimento pulsional associado ao 
processo de criação. Freud explorou referências da literatura em suas obras, tais como Édipo o 
rei de Sófocles ou em outras metáforas de Shakespeare. O interesse da psicanálise na arte reside 
no processo criador da obra. As mediações artísticas ativam o processo de criação no paciente, 
e em criando um objeto, o paciente cria a si mesmo como sujeito. Existem diversos autores que 
pensam na clínica com mediações, tais como Marion Milner, Ana Freud, Melanie Klein, D 
Winnicott e contemporâneos tais como Anne Brun, Claudine Vacheret, Roussillion. Os recursos 
de mediação podem ser utilizados tanto no atendimento individual como nos trabalhos clínicos 
em grupo: os vínculos intersubjetivos também podem favorecer o processo de simbolização. 
Objetivo geral: Propor uma reflexão acerca das contribuições trazidas para a clínica 
psicanalítica pela introdução de objetos mediadores a partir de uma análise comparativa da 
utilização de dois mediadores terapêuticos, a fotografia e a pintura, trazidos por Anne Brun e 
Claudine Vacheret. Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica no trabalho de Claudine 
Vacheret e Anne Brun a partir do conceito de transferência inicialmente proposto por Freud 
com a finalidade de investigar convergências e divergências entre a clínica clássica e a clínica 
contemporânea, bem como seus respectivos impactos na teoria psicanalítica. Resultados: O 
conceito de transferência de Freud foi ampliado tanto para Claudine Vacheret quanto por Anne 
Brun. Essas duas autoras partem do conceito do médium maleável como um importante 
caminho para o processo de simbolização. A transferência estabelecida com o médium amplia 
as noções de transferência inicialmente propostas por Freud. Claudine trata das implicações que 
o estudo do médium na situação do grupo traz para a transferência, como por exemplo, a 
difração da transferência. Anne Brun amplia as reflexões sobre a transferência na clínica de 
estados limite como as psicoses e o autismo, promovendo reflexões sobre outro tipo de 
transferência. -a mimo-gesto-postural. Essa autora pensa na transferência como elemento 
clínico que pode dar indicadores avaliativos sobre o processo de simbolização. Conclusão: A 
neurose de transferência assumida por Freud, que é o deslocamento dos conflitos infantis, 
assume outro aspecto quando posta em relação ao grupo e ao médium maleável. Apoiados pelo 
objeto mediador e pelo grupo, a fotolinguagem mobiliza processos de simbolização primários e 
secundários, enquanto a mediação pictural mobiliza a simbolização arcaica ou originária.  
 
Palavras-chave: médium maleável, fotolinguagem, pintura, transferência.  
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA ESCOLAR PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL I NO CONTEXTO PÓS-PANDEMIA DA COVID-19. 

 
Estela Ulliam de Menezes Caldas 

Gabriela Cristina dos Reis Oliveira 
Lana Driélle de Souza Machado 

Roseli Fernandes Lins Caldas 
 
A situação causada pela pandemia do COVID-19 tem exigido mudanças nas mais diversas 
esferas, trazendo consigo preocupações quanto a seus impactos e como lidar com estes no pós-
pandemia. Ao pensarmos sobre os desafios a serem enfrentados com o retorno das aulas 
presenciais, devemos considerar os problemas pré-existentes e utilizá-los como base para prever 
as dificuldades e desenvolver estratégias de enfrentamento. Dentre as questões que necessitavam 
de atenção mesmo antes da pandemia, ressalta-se a transição da Educação Infantil para o Ensino 
Fundamental que, no atual contexto, tem sido vivenciada de maneira remota, retornando ao 
presencial já na série seguinte, exigindo dos pequenos que demonstrem postura correspondente 
a uma vivência que não tiveram de fato. Objetivo Geral: Levantar problemáticas e explorar as 
possibilidades de contribuição da Psicologia Escolar no pós-pandemia, sobretudo em sua 
atuação no Ensino Fundamental I. Método: Pesquisa exploratória de abordagem qualitativa, 
com a utilização de levantamento bibliográfico e entrevistas não padronizadas. Foram 
entrevistados 10 profissionais da educação, sendo 8 mulheres e 2 homens, de escolas públicas e 
particulares da região metropolitana do estado de São Paulo, com pelo menos 2 anos de atuação 
no último ano da Educação Infantil ou nos anos iniciais do Ensino Fundamental durante o 
período da pandemia. O roteiro de entrevistas foi composto por 10 perguntas abertas e a análise 
de conteúdo foi utilizada para sistematização das informações coletadas. Resultados: Dentre 
os resultados obtidos, destaca-se o acolhimento emocional desempenhado pela escola, podendo 
a Psicologia em conjunto com outras disciplinas contribuir nesse cenário e no pós-pandemia, a 
desigualdade social, a desvalorização da profissão e a percepção dos professores de que a 
adaptação de atividades para o modelo remoto tem efeitos relevantes. Quanto às consequências 
do período de paralisação das aulas presenciais, ressaltou-se a defasagem na aprendizagem e a 
falta de interação com outras crianças. Notou-se que os professores fazem uso de jogos online, 
vídeos e músicas na tentativa de tornar o processo de aprendizagem lúdico e atraente, também 
auxiliando no contato social e no brincar. A transição para o Fundamental I está ocorrendo com 
tribulação e percebe-se a necessidade de avaliar cada grupo individualmente a fim de construir 
planos de ação singulares. Conclusão: Diante dos fatos mencionados, observou-se que as 
escolas tiveram que se adaptar ao novo cenário pandêmico, causando fortes impactos na 
educação. A transição do Ensino Infantil para o Fundamental I está ocorrendo com diversas 
dificuldades na adaptação ao modelo remoto e sobretudo trazendo prejuízos ao processo de 
aprendizagem e socialização das crianças. Escolas particulares têm recebido suporte, no entanto 
na rede pública a defasagem é imensurável. 
 
Palavras-chave: Ensino Fundamental I; COVID-19; transição escolar. 
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COMO SE DESENVOLVE A SUBJETIVIDADE DA MULHER EM UMA 
SOCIEDADE PATRIARCAL : UM RECORTE PARA A SEXUALIDADE. 

 
Laura Gonçalves de Siqueira 

Aline Souza Martins 
 
Entende-se que a rigidez do sistema patriarcal, presente até a contemporaneidade, envolve a 
mulher em uma posição complexa de silenciamento, gerando dificuldades na constituição da 
subjetividade. Objetivo: Devido a isso, o objetivo principal deste trabalho consiste em 
compreender a constituição subjetiva feminina no que se refere a sua posição dentro da 
sociedade patriarcal e as articulações que a mantiveram nesse lugar de opressão perante o 
homem. Buscou-se focar na sexualidade, por ser considerada como fator essencial ao 
desenvolvimento da subjetividade, e pela alta repressão às mulheres no que tange esse fator. 
Metodologia: Foi realizada uma análise de duas obras importantes no estudo da subjetividade 
feminina : Calibã e a Bruxa (2017), de Silvia Federici, e O Segundo Sexo (1949), de Simone de 
Beauvoir, destacando a articulação de seus pensamentos com a teoria psicanalítica acerca da 
sexualidade feminina. Para tanto foi revisitada a teoria de Freud acerca da sexualidade humana 
à luz da crítica realizada por essas autoras. Como é indicado pela epistemologia crítica e por 
metodologias feministas contemporâneas, como o tema a ser estudado foi a subjetividade 
feminina, para compor essa análise teórica foram privilegiadas autoras mulheres. Resultados: 
Foi compreendido, através da revisão bibliográfica realizada, que a mulher foi intencionalmente 
alocada na posição de segundo sexo perante o homem, isso se deu com o fim de atingir uma 
estabilidade social na passagem do feudalismo para o capitalismo, o que justificou a violência e 
o controle sexual e dos corpos das mulheres. A sexualidade da mulher foi concebida com a 
finalidade principal da reprodução, assim, toda e qualquer forma de experiência da sexualidade 
feminina que se diferenciava do modelo social imposto, foi considerada como demoníaca e 
reprimida na época da caça às bruxas. Esse aspecto forneceu a hierarquia entre os sexos e 
constituiu um silenciamento das mulheres pela ameaça das violências vivenciadas na inquisição. 
A leitura das autoras possibilitou uma nova interpretação da teoria de Freud, que assim como o 
sistema patriarcal, considerava a maternidade como o sucesso da mulher, ao passo que conceitua 
que o filho seria a representação do falo que lhe foi castrado. Conclusão: Foi assimilado que é 
possível estabelecer uma interlocução entre o feminismo e a psicanálise, na medida em que 
ambos são saberes relacionados aos processos discursivos, nos quais estão incluídos a relação 
com a cultura e a sociedade, tratando de aspectos que tocam o feminino e masculino e os papéis 
de gênero. Através deste trabalho, é possível refletir sobre a importância de considerar o 
contexto histórico no qual as grandes teorias foram formuladas, para que assim, não sejam 
consideradas como saberes absolutos, para que seja possível refletir e repensá-las conforme o 
desenvolvimento da sociedade. 
 
Palavras chaves: Feminismo, Psicanálise e sexualidade feminina. 
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RELAÇÃO ENTRE AUTOEFICÁCIA E RESILIÊNCIA EM ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS 

 
Letícia Almeida Silveira Camolesi  

Simone Freitas Fuso  
 

O foco da psicologia clássica está no estudo das psicopatologias, porém atualmente podemos 
ver um movimento alternativo, em busca de virtudes dos indivíduos. A Psicologia Positiva 
consolidou-se em meados do ano 2000 e vêm crescendo exponencialmente, com objetivo 
investigar fatores protetores em saúde mental, proporcionando maior bem-estar e qualidade de 
vida aos indivíduos. Dois grandes fatores de proteção que estão sendo investigados e que podem 
contribuir para satisfação pessoal são a autoeficácia e a resiliência. A resiliência pode ser 
caracterizada como como a capacidade humana de superação em relação às adversidades 
impostas pela vida, considerada como uma habilidade que pode, e deve, ser aprendida e 
estimulada pois envolve-se em diversas funções, como autoconhecimento, consciência do seu 
valor e seu lugar no mundo, tolerância, habilidade de tomar decisões e nos modos avançados de 
resolução de problemas e está associada ao desenvolvimento de crenças de autoeficácia. Estas 
podem ser explicadas como ideias que os indivíduos têm sobre a confiança nas suas capacidades 
para realizar determinada tarefa com sucesso ou insucesso e são concebidas durante a vida, 
sendo próprias de cada um dos indivíduos. Objetivo geral: Investigar se existe relação entre o 
desenvolvimento de crenças de autoeficácia e resiliência em estudantes universitários. Método: 
Estudo transversal com universitários de ambos os sexos de universidades brasileiras. Foram 
aplicados três instrumentos: um questionário sociodemográfico para coleta de informações 
essenciais e duas escalas, Escala de Resiliência (Pesce et. al., 2005) e Escala Geral de Autoeficácia 
(Pacico et al., 2014). Os dados foram analisados por testes estatísticos não paramétricos, Mann-
Whitney e correlação de Spearman, obedecendo critérios éticos estabelecidos para pesquisa. 
Resultados: A amostra foi composta por 240 indivíduos, 197 mulheres (82%) e 43 homens 
(18%). Em relação ao resultado das escalas, o escore médio da amostra em resiliência foi 127,5 
(± 17,1), congruente aos níveis médios da população de referência. Quanto à autoeficácia, o 
escore apresentado foi 68,8 (±11,7), abaixo da média quando comparado com a normatização. 
Em ambos os constructos as mulheres apresentaram desempenho superior. Os resultados 
estatísticos apontaram forte correlação positiva entre as variáveis autoeficácia e resiliência 
(rho=0,72; p<0,0001). Conclusão: Os resultados encontrados sugerem que os constructos 
estão relacionados e fortemente associados, impactando na autonomia, prudência e 
perseverança do indivíduo, repercutindo na qualidade de vida, física e psicológica, no 
desenvolvimento moral e âmbito acadêmico.  
 
Palavras-chave: psicologia positiva; resiliência psicológica, autoeficácia. 
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SONHOS: UMA ANÁLISE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Barbara Lira  

Letícia Angélica Geraldo Croccoli  
Pietra Buissa Gomes Franco  

Santuza Fernandes Silveira Cavalini  
 

No dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto pelo 
novo coronavírus (SARS-CoV2) era caracterizado como uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. Mais tarde, no dia 11 de março foi declarada como pandemia, 
situação na qual uma doença infecciosa ameaça uma grande quantidade de pessoas ao redor do 
mundo simultaneamente. Tal situação pode ser classificada como catastrófica de urgência 
interferindo de forma significativa no funcionamento da sociedade, além de prováveis 
desencadeadores de alterações físicas e/ou emocionais, tais como medo, preocupação, 
ansiedade de contrair, transmitir ou até mesmo da morte iminente por contrair a doença. 
Wainrib & Bloch (2000) entendem que uma crise se instala quando há um rompimento do 
equilíbrio entre o sujeito e o ambiente, onde este se vê sem recursos para enfrentá-la, gerando 
sentimentos de desorganização, desesperança, tristeza, confusão e pânico, além de distúrbios do 
sono, irritabilidade, raiva e dificuldade de concentração. Muitas dessas situações e sentimentos 
podem ser vivenciados de forma traumática e vem à tona nos sonhos. Os sonhos a partir da 
psicanálise, são manifestações do inconsciente formados pelos desejos do sonhador, assim 
como, por restos diurnos. Os restos diurnos são considerados processos psíquicos compostos 
por parte do que percebemos durante o dia e que não são processados ou elaborados pela 
consciência, permanecendo assim, no inconsciente. Segundo Dunker et al. (2021), Freud 
afirmava que esses restos diurnos, por fazerem parte do material inconsciente, são processados 
e elaborados nos sonhos e que ao serem somados aos desejos recalcados, formam a 
singularidade do sujeito presente na produção onírica. Apesar da particularidade da elaboração 
onírica, pode-se considerar que as vivências ligadas ao cotidiano que não foram elaboradas, ou 
seja, os restos diurnos, são a parte material dos sonhos, sendo os elementos mais próximos à 
realidade que podem ser trazidos a experiência coletiva da elaboração onírica. Considerando-se 
a situação atual de pandemia como vivência traumática, poderá haver a repetição, no conteúdo 
onírico, do episódio que gerou o trauma, como uma tentativa de o aparelho psíquico buscar 
uma resolução ou uma melhor dominação psíquica em relação a isso. Objetivo: Identificar 
possíveis alterações nas temáticas dos sonhos dos indivíduos durante a pandemia de COVID-
19. Método: Visto que a pesquisa tem caráter descritivo e explicativo, foi utilizado um 
questionário online, através do Google Forms, com sujeitos de idade entre 18 e 60 anos que não 
utilizavam medicamentos para induzir o sono. A análise dos dados foi feita de forma 
quantitativa, por distribuição de frequência, a respeito da rotina, saúde física, alteração na 
lembrança, frequência e temática dos sonhos. Além disso, foi realizada uma análise qualitativa 
das respostas a partir do referencial psicanalítico. Resultados: Responderam ao questionário 64 
sujeitos, sendo 71.87% mulheres e 28.13% homens, com idade entre 19 e 60 anos. Na amostra 
total, em relação à mudança de rotina, 73,40% dos sujeitos afirmaram ter alteração significativa, 
cruzando com o fato de grande parte (65,60%) relatar sonhar diariamente ou pelo menos três 
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vezes na semana e aos 75% que afirmaram lembrar dos sonhos. Contudo 48,40% dizem não 
observar alteração na frequência com que sonham no período de pandemia. Já em relação a 
alteração da temática dos sonhos, 53,10% relatam ter alteração, sendo as mais comuns: sonhos 
intensos, agitados, aleatórios/sem sentido, em relação ao uso ou não de máscaras, desastres, 
violência, perseguição, “coisas ruins”, encontro com pessoas distantes/do passado, desejos de 
aglomeração e temáticas de morte. Conclusão: A crise sanitária da pandemia do coronavírus 
teve um profundo impacto social e subjetivo, produzindo experiências de sofrimento psíquico 
e fazendo com que os sujeitos buscassem formas de elaborar o que até então era desconhecido 
para eles. Por esse motivo, essa experiência possui uma aproximação com situações traumáticas, 
considerando as mudanças significativas que essa trouxe, como o alto número de óbitos e a crise 
econômica. Assim, de acordo com os resultados obtidos a partir dessa pesquisa, notou-se que a 
maioria dos sujeitos apresentou, durante o período de isolamento social, alterações nas temáticas 
dos sonhos, caracterizando-os como mais agitados, intensos e de difícil compreensão, sendo 
esses, possivelmente, ligados ao cenário atual. Com isso, conclui-se que os sonhos são uma via 
para a tentativa da elaboração desta situação traumática, que possui influência na produção dos 
conteúdos oníricos com base no que foi provocado no mundo subjetivo de cada indivíduo. Por 
esse motivo, em seus sonhos, aparecerão temáticas relacionadas ao momento que estão 
vivenciando.  
 
Palavras-chave: sonhos, pandemia, psicanálise.  
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TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA E TERAPIA 
COMPORTAMENTAL DIALÉTICA (DBT): LEVANTAMENTO DE ARTIGOS 

NACIONAIS 

 
Leticia Bernardi Pinto 

Vitória Schibuola De Paula 
Cristina Moreira Fonseca 

 
O presente trabalho abordou questões relacionadas ao Transtorno de Compulsão Alimentar 
Periódica e a Terapia Comportamental Dialética enquanto proposta de intervenção. O 
Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) é caracterizado por ingestão, em um 
período de tempo pré-determinado de uma quantidade de alimento relativamente maior do que 
a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período sob circunstâncias similares, além da 
sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Desenvolvida a partir do 
estudo e investigações de intervenções e técnicas para o tratamento de pacientes com 
comportamento suicida, a Terapia Comportamental Dialética (DBT) entende que determinados 
comportamentos alimentares como o chamado binge funcionam como moderadores de uma 
intolerância a determinados estados afetivos em indivíduos com estratégias de regulação afetiva 
pouco adaptativas. Objetivos: Considerando, então, a possível relação entre compulsão 
alimentar e uma desregulação afetiva/emocional procurou-se verificar como a DBT, enquanto 
proposta de intervenção, vem contribuindo no tratamento de pessoas com Transtorno de 
Compulsão Alimentar Periódica (TCAP). Método: Foi realizado um levantamento de artigos 
científicos, de caráter qualitativo, na literatura brasileira. Resultados: Os estudos apontam 
contribuições da DBT para o tratamento do TCAP e comportamentos compulsivos alimentares 
a, pelo menos, curto prazo, considerado 6 meses. Não há estudos suficientes, nessa revisão, para 
além do prazo de um semestre. No mais, há uma relação entre a dificuldade da regulação 
emocional tanto na manutenção quanto nas recaídas de comportamentos compulsivos 
alimentares periódicos. Conclusão: Embora escasseiam estudos sobre a eficácia da DBT, na 
literatura nacional, como forma de intervenção para o tratamento do TCAP, os resultados 
existentes demonstram sua eficácia. 
 
Palavras-chave: Terapia comportamental dialética, transtorno de compulsão alimentar 
periódica, 
compulsão alimentar. 
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A BUSCA PELO SENTIDO DA VIDA COMO PREVENÇÃO AO SUICÍDIO: UMA 
ABORDAGEM LOGOTERAPÊUTICA 

 
João Pedro Boacnin Beato  
Jonathan Barbosa da Silva  

Letícia Cheunamann Czinczel  
Robson Jesus Rusche  

 

Os índices de suicídios são alarmantes ao redor do mundo. Segundo levanta-mentos da OMS, 
aproximadamente 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Para cada suicídio, ocorrem mais 
de 20 tentativas de suicídio, e 90% dos casos de suicídio estão vincu-lados a distúrbios mentais 
e transtorno de humor. Objetivo: Mostrar que a prática logotera-pêutica é relevante para a 
prevenção do suicídio. Viktor Frankl define a Logoterapia como uma terapia através do sentido 
ou a cura através do significado. Viktor Frankl vivenciou o holocausto in loco, fato que o auxiliou 
no aprofundamento da Logoterapia e da concepção de Sentido da Vida. Atribuiu ao homem 
um caráter de responsabilização diante do lugar em que está inserido, que mesmo em situação 
de extrema vulnerabilidade e sofrimento ainda existe a possibilidade de escolher por si em busca 
de realizar um sentido para a vida. Método: Se trata de uma pesquisa qualitativa realizada com 
um logoterapeuta. Os questionamentos da entrevista estavam vinculados à prática da 
Logoterapia na prevenção do suicídio. O conteúdo colhido foi submetido à metodologia das 
Zonas de Sentido que visa evidenciar as caracterís-ticas relevantes contidas no discurso, gerando 
os indicadores da entrevista para, posterior-mente, aglutiná-los pelas categorias de semelhança, 
complementariedade e/ou contradição. O objetivo em torno dessa metodologia se direciona a 
proporcionar uma melhor compreen-são do conteúdo além do campo inscrito, adentrando no 
âmbito dos sentidos do discurso. Para a aplicação desta metodologia, primeiramente houve a 
literalização do conteúdo obtido na entrevista. Análise: De posse do material da entrevista, 
buscou-se encontrar os pré-indi-cadores, estes referem-se aos pontos mais importantes contidos 
no discurso. O conteúdo dos enunciados escolhidos, se inter-relacionam com o tema do 
suicídio, ao atribuir um nome para cada enunciado, encontra-se os núcleos de significação do 
discurso. Os pré-indicadores obtidos foram agrupados, observando-se a as categorias acima 
descritas. Ressalta-se que não foram obtidas contradições. Por fim, as zonas de sentido foram 
encontradas após um novo processo de aglutinamento. Ao encontrar as zonas de sentido, 
possibilitou-se compreender o conteúdo obtido relacionando-o com a teoria articulada neste 
trabalho, ou seja, a prevenção do suicídio na perspectiva da Logoterapia. Conclusão: Ao 
relacionar o discurso de um lo-goterapeuta a respeito de sua prática na prevenção do suicídio e 
o conteúdo teórico deste trabalho, fundamentado em preceitos da Logoterapia, pode-se 
perceber a ampla relevância dessa prática e da atuação do profissional em casos de tentativas de 
suicídio, compreen-dendo-se assim que esta abordagem apresenta singularidades nessa 
modalidade de interven-ção, implicando num aprofundamento das reflexões existenciais da 
pessoa em psicoterapia a respeito de seu vazio existencial, da possibilidade de resgate do projeto 
de vida e, consequen-temente, da prevenção do suicídio.  
 
Palavras-chave: logoterapia; suicídio; sentido da vida. 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

98 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

“CRIANÇA PROBLEMA”: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA 
CARACTERIZAÇÃO À INCLUSÃO E O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR 

 
Giovanna Ramos do Espírito Santo Domingos  

Leticia Diniz Lourenço  
Mayara de Fatima Topgian Santos  

Marcos Vinícius de Araújo  

 

O processo de aprendizagem formal pode ocorrer de diferentes formas e ser analisado e 
explicado sob diferentes perspectivas teóricas. O mesmo pode ocorrer em relação à dificuldade 
de aprendizagem, pois até crianças consideradas adequadas em relação à aprendizagem podem 
passar por algum nível de dificuldade durante o processo de escolarização. Objetivo: O presente 
trabalho explorou teorias do desenvolvimento, analisando diferentes perspectivas a respeito dos 
processos de aprendizagem e de socialização no contexto escolar e familiar sobre a chamada 
“criança problema”. Método: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica para melhor compreensão de 
como este tema vem sendo abordado. Foram definidas a posteriori duas categorias de análise: 
“problemas de aprendizagem” e “psicólogo escolar”. Após a análise dos artigos pré-selecionados, foram 
definidos oito textos para análise das categorias. Resultados e discussão: Os artigos 
selecionados tratavam dos temas medicalização, a culpabilização da família e escola, a 
comunicação entre escola e família, o papel do psicólogo escolar e as dificuldades que permeiam 
o trabalho deste profissional, além da abrangência da função e atuação com o professor e demais 
profissionais da escola. A partir da caracterização da “criança problema” foi possível refletir 
formas de inclusão e verificou-se a relevância das classes diversificadas, uma vez que permite 
uma maior troca entre as crianças, que aprendem umas com as outras a partir de suas 
dificuldades/fragilidades e potencialidades. O uso dessa diversidade em sala de aula pode se dar 
como parte da didática, considerando diferentes experiências, interesses, habilidades e saberes, 
que agregam no desenvolvimento. Considerações finais: Destaca-se a importância de 
promover subsídio para os educadores lidarem com essas questões e o desenvolvimento de 
ações que sejam adaptadas a cada aluno, confirmando a ideia de que não existe um padrão de 
normalidade no ensino-aprendizagem. É importante ressaltar que o presente trabalho foi 
desenvolvido durante a pandemia da COVID-19, e o estudo foi baseado no período anterior ao 
momento pandêmico, em que estavam ocorrendo aulas presenciais obrigatórias, com interação 
social. 
  
Palavras-chave: criança problema, problemas de aprendizagem, psicólogo escolar.  
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O IMPACTO DA SEPARAÇÃO DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO DO 
SUJEITO 

 
Giovanna Queiroz Alfonso Garcia 

Letícia Fonseca Veríssimo de Souza 
Maria Regina Brecht Albertini 

 
O impacto do divórcio na vida dos filhos pode ser analisado e explicado a partir de diferentes 
perspectivas teóricas. Neste presente trabalho, tal processo foi estudado fundamentando-se nas 
teorias psicanalíticas de Sigmund Freud e Donald Winnicott, junto à análise do filme “História 
de um casamento”. Objetivo: Investigar o impacto da separação dos pais no desenvolvimento 
do sujeito a partir dos conceitos tratados pela psicanálise e compreender como a separação 
conjugal altamente conflitiva afeta o desenvolvimento da capacidade de mentalização da criança 
e do adolescente. Método: Foi realizado um estudo exploratório, com análise qualitativa dos 
dados a partir da perspectiva psicanalítica. Resultados e discussão: A partir da caracterização 
dos principais conceitos da psicanálise sobre o tema, sobretudo os mecanismos de defesa, foi 
possível confirmar que indivíduos que vivenciam uma infância e adolescência em um ambiente 
familiar conturbado e que venham a passar pelo trauma do divórcio parental podem desenvolver 
condutas de repetição e/ou reparação em relacionamentos futuros, junto a algumas defesas do 
ego para lidar com todo o processo de sofrimento. Considerações finais: Entendendo-se que 
o divórcio é recorrente dentro de matrimônios atuais, foi constatado que o ambiente 
desestruturado, assim como o modo o qual o ex-casal está lidando com a situação impacta no 
desenvolvimento psíquico das crianças e adolescentes. Estes, por fim, elaboram o trauma 
vivenciado de maneira projetiva em suas futuras relações interpessoais. 
 
Palavras-chave: Impacto do divórcio, desenvolvimento humano, mecanismos de 
defesa, ambiente desfavorável, psicanálise. 
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ANÁLISE DO PERFIL DE ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS 
INFRACIONAIS EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 

 
Gabriela Lima Vaccari  
Luana Manarini Costa  

Marcelo Moreira Neumann  
 

Os adolescentes (entre 12 e 18 anos) que cometem algum delito são encaminhados para o 
cumprimento de medidas socioeducativas, previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA, e podem ser de meio aberto ou fechado. As medidas são determinadas de acordo com 
o ato, gravidade e reincidência; e a autoridade judiciária pode determinar a advertência, reparação 
de danos, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, regime de semiliberdade e 
regime de internação, além das medidas previstas no art. 101 de I à VI. Foram estudados 
aspectos psicossociais sobre os adolescentes, a teoria Winnicottiana de privação e delinquência, 
e as concepções do filósofo Michel Foucault acerca do tema. Objetivo Geral: Analisar o perfil 
do jovem em cumprimento de medidas socioeducativas, e sua relação com a Fundação Casa e 
os Serviços de Medidas Socioeducativas. Método: Foi realizada pesquisa exploratória por meio 
de levantamentos bibliográficos, estatísticos e entrevistas com três profissionais que atuam ou 
atuaram na área, e o material foi analisado por abordagem qualitativa. Foi aplicado um 
questionário nas entrevistas realizadas de maneira remota por conta da pandemia de COVID-
19. Resultados: Os dados obtidos na literatura e nas entrevistas foram relacionados com a 
Teoria Winnicottiana. Os jovens têm perspectiva de futuro ao saírem das instituições, mas pelo 
não acolhimento do ambiente e por não conseguirem trabalho formal voltam aos delitos, ou 
seja, novamente o ambiente não foi um facilitador para que se reestabelecesse sua confiança. 
Suas famílias são monoparentais, com a liderança da mãe ou avó pela ausência paterna, o que 
também é uma questão pensando na estrutura base do indivíduo. Vivem em regiões de alta 
vulnerabilidade, costumam ser do gênero masculino, ter de 15 a 17 anos e são pardos e negros. 
Seus delitos mais comuns são o tráfico e o roubo qualificado, o que se pode relacionar com as 
falhas no ambiente e exclusão na possibilidade de integração na sociedade. É desenvolvida uma 
tendência antissocial, que tem como manifesto furtos e roubos, onde o jovem procura ressarcir 
algo perdido no ambiente que falhou com ele. Não é consciente, mas sente que foi injustiçado. 
Conclusão: Este trabalho explorou o contexto social em que o jovem está inserido e suas 
expectativas. Espera-se que as instituições e sua comunidade estejam aptas a recebê-los, mas 
não é o que se vê; e por isso o ciclo se repete, onde na busca de um ambiente facilitador se 
deparam com condições não favoráveis para o reestabelecimento da confiança, sem poder 
retomar a vida de maneira digna. A mídia e o senso comum colocam o jovem como único 
responsável pela criminalidade. Falta execução de políticas públicas e investimento nas 
comunidades para que seja possível o auxílio em sua reparação, e não na punição. Ao final do 
prazo de cumprimento das medidas, os jovens voltam para seu lugar de origem, trazendo a 
reflexão sobre não ser possível encontrar cura onde se foi ferido.  
 
Palavras-chave: adolescentes; aspectos psicossociais; medidas socioeducativas. 
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MOONLIGHT: SOB A LUZ DO LUAR: REFLEXÕES SOB A PERSPECTIVA 
PSICANALÍTICA 

 
Gabrieli Nieman Mello  

Lucas Bocci Domingues  
Eduardo Fraga de Almeida Prado 

  

As articulações entre arte, cultura e psicanálise podem ser vastas, incluindo o cinema ou sétima 
arte que, grosso modo, apresenta e representa tramas da realidade de forma poética, 
possibilitando diferentes apreensões a partir da apresentação de seus aspectos formais e de 
conteúdo. Objetivo: Tendo isso em vista, o presente trabalho teve por objetivo apresentar e 
refletir sob a perspectiva psicanalítica os aspectos formais e de conteúdo do filme Moonlight, 
especialmente naquilo que toca à narrativa construída da vida do protagonista. Método: Para 
tanto, o ‘método psicanalítico’ foi adotado uma vez que, a partir da problematização de aspectos 
manifestos e latentes imanentes à apresentação da linguagem fílmica, permite realizar recortes e 
costuras interpretativas, ainda que provisórias e parciais, deste objeto da cultura. Resultados: 
O roteiro dividido em três fases permite uma interpretação do desenvolvimento de Chiron, além 
de deixar alguns eventos subtendidos, uma vez que o corte das cenas de uma fase para outra 
sempre se dá de forma abrupta. É ainda na análise de outros aspectos formais do filme que 
podemos argumentar sobre o uso das cores na fotografia que expressam através da linguagem 
visual características marcantes no cotidiano do personagem, como por exemplo, o azul 
representando cenas de tristeza ou objetificação do corpo negro perante a luz do luar, e a cor 
vermelha presente em cenas que simbolizam perigo e iminência de ser agredido. A narrativa 
percorre a vida de Chiron, protagonista negro que vive circunscrito em um bairro pobre e 
periférico de Miami, se deparando com situações de vulnerabilidade, abandono, dependência de 
drogas, prostituição e violência. É nessa comunidade, na qual a ideologia hegemônica aliena os 
homens em um imaginário de busca de poder e respeito, em papéis pré-determinados e 
inflexíveis, naturalizando o uso da violência nas relações interpessoais, que Chiron passa sua 
infância e juventude, sendo constantemente intimidado pelos alunos da escola e sofrendo 
assédio físico e moral. O desenvolvimento do personagem é compreendido a partir do conceito 
de identificação na medida em que este estabelece a conexão entre o modo de subjetivação do 
sujeito e o contexto sócio-histórico em que este se encontra inserido. A exemplo disso destaca-
se que Juan, traficante respeitado da comunidade, é a figura no qual Chiron se identifica, 
tomando-o como representação da figura protetora e paterna, alçado ao status de ideal. A 
identidade do protagonista baseia-se em grande parte em suas relações intersubjetivas, como a 
figura do traficante, e do campo do imaginário, ou seja, das tradições e valores desta cultura que 
são internalizadas, fazendo com que o telespectador se espante ao não se deparar mais com o 
garoto abandonado e fraco, mas sim um adulto forte, temido e respeitado pelo papel que 
desempenha na sociedade. Conclusão: Pelo exposto, argumentamos a favor da pertinência da 
articulação entre psicanálise e objetos da cultura como possível instrumento para reflexão e 
crítica de diferentes contextos sociais.  
 
Palavras-chave: análise fílmica; método psicanalítico; violência.  
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VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR PSICOLÓGICA NA INFÂNCIA 

 
Luciana Naomi Miyazato  

Orientadora: Ana Lucia Ramos Pandini  
 

A violência intrafamiliar psicológica contra crianças e adolescentes é aquela cometida contra 
pessoas menores de 18 anos de idade, por pessoas de convivência familiar ocorridas no próprio 
lar, de forma que atacam a subjetividade da vítima, e que carregam diversas implicações. Os 
danos causados são imensuráveis e podem ser irreversíveis, prejudicando todo o 
desenvolvimento da criança, além de deixar feridas e traumas emocionais que podem se 
cronificar.  Objetivo: investigar a violência intrafamiliar psicológica infantil e suas 
consequências emocionais no desenvolvimento da personalidade.  Método: pesquisa 
documental qualitativa, através do estudo de artigos e livros científicos, utilizando saberes da 
psicologia analítica.  Resultados: Os estudos apontam que os principais agressores de vítimas 
infantis são da família ou pessoas de confiança que possuem acesso à casa. Verificou-se que ao 
redor da violência é gerado um muro de silêncio, dificultando notificações e diagnósticos. 
Quanto ao que é notificado, destaca-se o alto índice de reincidência dos abusos, o que implica 
que as vítimas sofrem de uma experiência de longa duração. Outro dado da violência 
intrafamiliar é que sua transmissão é transgeracional, passada de pais para filhos, de forma 
naturalizada, justificada como forma de educação, mas que também pode invadir outros espaços 
da vida dos sujeitos. A violência psicológica ou emocional pode ser caracterizada, como 
diferentes formas de humilhar, rebaixar e discriminar, ameaças de abandono e rejeição, 
cobranças exageradas, insensibilidade às necessidades emocionais da criança e ao seu 
desenvolvimento. É importante destacar a marca perversa e destrutiva desta violência que 
ocorre de forma repetitiva no cotidiano da vítima. Também possui barreiras para ser exposta, 
conversada e reconhecida, podendo ser caracterizada como “indizível”, em que persiste a dúvida 
e a vítima não consegue reconhecer que tenha sofrido violência. Além disso, é extremamente 
sutil, acometida através de palavras, olhares e subentendidos, de forma que não deixa vestígios 
tangíveis, supondo agressões de difícil detecção. Os transtornos psicológicos mais 
frequentemente encontrados são baixa autoestima, ansiedade, depressão, TEPT, distúrbios 
somáticos, elevadas taxas de desatenção, dificuldade de manter relações sociais, agressividade, 
comportamento opositor, hiperatividade, problemas de conduta e suicídio. Conclusão: Este 
estudo buscou contribuir na ampliação de conhecimento acerca da violência intrafamiliar 
psicológica contra crianças e adolescentes, com a visão da psicologia analítica, buscando dar 
atenção à gravidade do tema, de maneira que inspire mais pesquisas e formas de intervenções 
psicológicas para o atendimento da população estudada.  
 
Palavras-chave: violência infantil; violência psicológica; violência intrafamiliar. 
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UM ESTUDO SOBRE O NARCISISMO E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
COMPREENSÃO DO CONCEITO DE TRAUMATISMO PRIMÁRIO 

 
Luís Fellipe Ribeiro Barbosa de Campos Figueiredo  

Maria Regina Brecht Albertini  
 

O trabalho possui o enfoque de estudar a teoria do narcisismo, desenvolvida por Sigmund 
Freud, apresentando suas origens e progresso da sua contextualização, juntamente com sua 
importância e relação para a conceitualização do termo de traumatismo primário. Objetivo. O 
objetivo geral é examinar a relação entre narcisismo e corporeidade na obra de Sigmund Freud 
e estudar a sua importância na criação do termo de traumatismo primário, criada por René 
Roussillon, relacionando os conceitos entre si, discutindo sua importância no impacto nas 
experiências subjetivas precoces do sujeito. Método. Estudo teórico conceitual em que os 
instrumentos utilizados para fundamentar a análise são a pesquisa exploratória bibliográfica e 
publicações em revistas de estudos da psicanálise, juntamente com trabalhos publicados sobre 
o assunto. Resultados. O narcisismo participa no quesito de como as pessoas se tem a si como 
ideal (ideal do ego) e de ter um ideal que regule o ego, sendo diferente para cada indivíduo. Em 
suas primeiras experiências de vida do indivíduo, é possível analisar um desamparo inicial, um 
sofrimento psíquico vivido pelo sujeito que o acompanha em toda sua vida, uma experiência 
subjetiva traumática não integrável a subjetividade. Essa experiência se denomina como um 
trauma primário, experiências relacionadas à maneira que o bebê estabelece suas primeiras 
conexões com a vulnerabilidade e dependência, que acaba sendo insuficiente por conta da 
ausência de resposta do sujeito cuidador. A experiência não é possível de ser refletida e 
entendida pelo sujeito apenas na linguagem verbal, sendo necessário que o retorno dessas 
experiências arcaicas seja realizado de uma maneira processual. Para que a experiência seja 
refletida pelo sujeito, além de identificar a expressão dos pensamentos em palavras do indivíduo, 
é necessário verificar a linguagem dos gestos e a forma de expressão da atividade psíquica em 
si, sendo importante para se entender as simbolizações feitas pelo sujeito de suas experiências 
traumáticas. Conclusão. Ao analisar as características narcísico-identitárias do sujeito, é possível 
perceber que os estados de desamparo vividos na infância levam à traumas primários e 
posteriormente secundários, não sendo completamente entendidos apenas pela linguagem 
verbal. Essas relações traumáticas são de grande importância para as futuras relações de prazer-
desprazer que o indivíduo terá em toda sua vida. É necessário reconhecer o núcleo de verdade 
histórica dessas vivências, para que seja possível reconstruir as experiências históricas da vida 
do indivíduo no processo terapêutico, as integrando na trama da subjetividade. 

  
Palavras-chave: Narcisismo; Traumatismo primário; Desamparo; psicanálise.   
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APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO URBANO POR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 
Geovanna Vieira Carvalho  

Henrique Droubi Irago Chazo  
Luiz Henrique de Souza Santos  

Bruna Suruagy do Amaral Dantas  
 

A gentrificação, fenômeno que tem se expandido no município de São Paulo, produz o 
afastamento forçado das pessoas para as periferias da cidade em razão da especulação imobiliária 
e da revitalização dos espaços urbanos. Em função de tal processo excludente, o acesso à cultura 
é restrito a grupos que vivem nas regiões centrais da cidade. A fim de reduzir as distâncias 
sociais, a arte urbana auxilia na reivindicação de representatividade e na manifestação de 
insatisfações e necessidades das pessoas invisibilizadas pelo Estado. Em vista disso, as 
ocupações dos espaços públicos promovem a visibilidade dessas lutas na sociedade. Objetivo 
Geral: O objetivo do presente trabalho consiste em compreender como os espaços públicos 
são ocupados por indivíduos marginalizados que desenvolvem ações culturais na cidade de São 
Paulo, além de analisar os impactos gerados por essas ações na sociedade paulistana e nos 
próprios sujeitos. Método: Nessa pesquisa qualitativa, utilizou-se um roteiro previamente 
elaborado para conduzir entrevistas semiestruturadas com participantes de manifestações 
culturais há pelo menos um ano e meio, com idades entre 18 e 40 anos, sem restrições de gênero, 
raça e etnia. A amostra foi constituída por dez sujeitos, nove homens e uma mulher. Após a 
coleta de dados, as entrevistas foram transcritas literalmente, submetidas à categorização 
temática e tratadas teoricamente, seguindo as premissas da Análise de Conteúdo. Resultados e 
Discussão: As narrativas dos participantes, construídas a partir das experiências vividas no 
cotidiano, indicam que a participação nas manifestações culturais é extremamente relevante para 
os indivíduos, pois possibilita o acesso à cidade e à cultura, proporciona a atuação na vida 
política da cidade, garante a visibilidade dos invisíveis e afirma a existência dos inexistentes. Para 
além disto, os eventos promovem o desenvolvimento subjetivo e profissional, além de gerar 
uma sensação de pertencimento à sociedade, como é citado por Dariel (2021): “Eu me sinto 
vivo, eu acho que tem uma parada muito [forte] que ronda todo mundo que é ser visto e ser 
lembrado por todo mundo”. Os discursos ressaltam as dificuldades que os indivíduos enfrentam 
permanentemente para se deslocar das áreas periféricas da cidade ao centro. Os obstáculos são 
inúmeros: intervenções policiais agressivas, reduzida mobilidade urbana e julgamentos sociais, 
que operam como muralhas objetivas e subjetivas, ocasionando o afastamento dos indivíduos 
das regiões favorecidas e a inacessibilidade das atividades culturais. Conclusão: Em face dos 
apontamentos apresentados, pode-se concluir que as manifestações culturais propiciam a 
democratização dos espaços urbanos e o estímulo aos comércios locais, assim como 
possibilitam a troca de vivências de maneira que transformam indivíduos subjugados em 
cidadãos com voz ativa, com capacidade de produzir arte. Assim, por meio dos movimentos 
culturais e da arte, esses indivíduos, muitas vezes silenciados, têm a possibilidade de comunicar 
à sociedade o que vivem, o que sentem e o que pensam, usufruindo do direito à convivência e 
do reconhecimento de sua existência.  
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Palavra-chave: Manifestação cultural, São Paulo, direito à cidade. 
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AS MULHERES QUE NINGUÉM VÊ: O TRABALHO DO CUIDADO E SUAS 
IMPLICAÇÕES PARA AS EMPREGADAS DOMÉSTICAS 

 
Ana Beatriz Guimarães Moraes  

Luiza de Goes Bernardini  
Bruna Suruagy do Amaral Dantas  

 

O Brasil é o país que conta com o maior número de empregadas domésticas do mundo, em 
torno de seis milhões de trabalhadoras, em sua maioria mulheres negras. A história da 
empregada doméstica em nosso país está diretamente associada à tradição escravocrata, que 
persiste na cultura brasileira, determinando ações, relações e existências. Desta forma, é urgente 
na sociedade atual criar espaços de discussão a respeito do trabalho doméstico e suas 
especificidades de gênero, classe e raça, além do conceito de cuidado que caracteriza esse tipo 
de atividade laboral. A subalternidade das empregadas domésticas decorre das desigualdades 
raciais e escolares, já que a realização do trabalho doméstico não requer nenhum tipo de 
formação técnica específica. A baixa escolaridade predominante entre as empregadas domésticas 
não é por acaso. A educação é um fator determinante na ascensão econômica e mudança de 
vida; porém, a baixa qualidade do ensino aliada à exclusão social impacta diretamente na 
continuidade dos estudos. No que concerne às questões de gênero, pode-se afirmar que a divisão 
sexual do trabalho foi modulada social e historicamente de forma que as mulheres se tornaram 
responsáveis por todas as tarefas da esfera privada, e os homens desempenham papéis no 
mundo público. É necessário questionar as atribuições de gênero, uma vez que sobrecarregam 
as mulheres sem remunerá-las devidamente. As mulheres têm enfrentado jornadas duplas e até 
mesmo triplas, ao passo que os homens continuam acreditando que sua única responsabilidade 
é desenvolver atividades produtivas e garantir a provisão econômica. Objetivo Geral: A 
presente pesquisa investigou o cotidiano de trabalho das empregadas domésticas a partir da ética 
do cuidado. Método: Adotou-se, nesse estudo, o método qualitativo que possibilita a 
compreensão dos sentidos atribuídos pelos participantes às representações, ações, afetos e 
experiências. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com a utilização de um roteiro 
previamente elaborado. Participaram da pesquisa 11 mulheres que exercem a função do trabalho 
doméstico de forma remunerada. Após a transcrição de todas as entrevistas, as narrativas foram 
organizadas em categorias temáticas seguindo as premissas da Análise de Conteúdo e 
interpretadas com base nas teorias de referência desse trabalho. Resultados e Discussão: 
Cuidar e ser cuidado é um comportamento inerente à existência humana e essencial à vida social, 
que independe do gênero para ser realizado. Depreende-se dos discursos das participantes que, 
na maioria das vezes, o cuidado é relegado às mulheres. A carga das domésticas se torna ainda 
mais desgastante, uma vez que o trabalho realizado fora de casa equivale ao trabalho exercido 
na própria casa. É um trabalho não cumulativo, repetitivo, enfadonho e de constante 
necessidade, que não tem um fim em si mesmo, caracterizado como uma atividade menos 
valorativa. Se por um lado as mulheres demonstram insatisfação com o trabalho em razão de 
suas condições desfavoráveis; por outro, em decorrência dos vínculos afetivos e da execução do 
cuidado, tendem a idealizar e superestimar essa prática laboral. A relação entre empregados e 
empregadores é determinada por estruturas de poder, que ofuscam a subalternidade que 
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aprisiona as trabalhadoras a situações repressivas, em muitos casos carregadas de afeto. A 
afetividade, no universo do trabalho, pode submeter mais que a violência. Dessa forma, 
desconsideram-se questões trabalhistas, ao perder de vista as condições profissionais e éticas do 
trabalho. Conclusão: Nessa perspectiva, é necessário ampliar a discussão sobre o trabalho 
doméstico e a ética do cuidado no Brasil, a fim de viabilizar direitos por meio da formulação de 
políticas públicas. Este debate também deve instigar reflexões críticas sobre as estruturas de 
poder cristalizadas, indicando possibilidades de vivenciar o cuidado a partir de uma perspectiva 
ética. Deve-se convidar a Psicologia, na condição de ciência e profissão, para desenvolver 
práticas que promovam dignidade, equidade e respeito, contrapondo-se a qualquer atitude que 
fomente formas variadas de opressão e processos de discriminação.  
 
Palavras-chaves: Emprega doméstica; cuidado; gênero.  
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INTERVENÇÕES CLÍNICAS NO LUTO: UMA PERSPECTIVA DA ACT 

 

Lygia Milani Marchiori  
Cristina Moreira Fonseca  

 

A morte, assim como o luto, é inerente à vida humana, algo que todos passarão em algum 
momento da vida. Estudos têm demonstrado que o luto prolongado, caracterizado pela 
intensidade dos sintomas e o tempo que afeta a funcionalidade do sujeito, prejudica a qualidade 
de vida e a saúde global dos indivíduos (PRIGERSON ET AL., 1997; PRIGERSON, 2004). 
Essa condição pode resultar em um aumento do número de hospitalizações e taxa de 
mortalidade na população de enlutados, quando comparado à população geral (PARKERS, 
1998). O luto prolongado, inclusive, está relacionado à diversas doenças psicopatológicas e 
aumento no índice de suicídio (PRIGERSON ET AL., 1997; PRIGERSON, 2004). Portanto, 
é essencial que os profissionais da saúde sejam capazes de identificar indivíduos enlutados em 
condição de risco que possivelmente passariam despercebidos se o foco se dirigisse apenas à 
depressão e à ansiedade, tendo uma percepção única e intervenções especificas para o paciente 
enlutado (SHEAR, FRANK, HOUCK, & REYNOLDS, 2005). Objetivo geral: A finalidade 
do presente estudo consiste em identificar, na literatura da área, como a Terapia de Aceitação e 
Compromisso (ACT) compreende e lida com os enlutados para o enfrentamento do luto. 
Método: Foi realizado um levantamento em artigos científicos, bem como dissertações de 
mestrado. Resultados: Foram recuperados três trabalhos que mostram melhora no 
comportamento de esquiva experiencial e na promoção da aceitação do luto durante o processo 
terapêutico à partir das intervenções da ACT. O trabalho mais antigo data de 2019 e o mais atual 
de 2020, ou seja, trabalhos realizados recentemente. Conclusão: Com base nos resultados pode-
se afirmar que a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT), demonstrou ser uma proposta 
terapêutica que contribui de forma significativa para a promoção de saude mental dos indivíduos 
enlutados. São escassos os artigos que investigam como a ACT pode contribuir com os 
enlutados. Portanto, são cruciais novos estudos capazes de determinar a eficácia da ACT para 
pacientes que estão passando pelo luto.  
 
Palavras-chave: luto; terapia de aceitação e compromisso; análise do comportamento.  
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A CONCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA ACERCA DE USUÁRIOS 
DE DROGAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL 

 
Bárbara de Freitas Cardozo 

Maitê Ferreira da Costa 
Erich Montanar Franco 

 
No Brasil, há uma concepção jurídica-moral, institucionalizada com a ditadura militar, que 
considera usuários e comerciantes de drogas, corruptores e culpados da sociedade. E após a 
Reforma Psiquiátrica, surge a concepção psicossocial, que considera os contextos e origens 
desses indivíduos, além de conceber a questão de drogas dentro de uma perspectiva de saúde. 
Considerando a estigmatização da população em situação de rua e as políticas proibicionistas 
com relação ao uso de drogas, procura-se discutir a formação de futuros profissionais de 
Psicologia e como a mesma influencia a atuação. Objetivo geral: Compreender as concepções 
de estudantes de Psicologia dos primeiro e último semestres do curso, acerca de usuários de 
álcool e drogas que se encontram em situação de rua no Brasil. Além de identificar os diversos 
posicionamentos dos participantes, buscamos compreender quais elementos os sustentaram e 
diferenciam ingressantes e formandos da universidade. Método: Foram realizadas entrevistas 
com um roteiro de perguntas abertas previamente estruturado e posterior análise qualitativa das 
respostas. Participaram da pesquisa 20 estudantes de psicologia de universidades privadas na 
cidade de São Paulo, sendo 17 mulheres (85%) e 3 homens (15%). Destes, 10 alunos eram do 
primeiro semestre e outros 10 do último. Todos os entrevistados se voluntariaram a participar 
da pesquisa. O conteúdo dos discurso foi organizado por meio das seguintes categorias 
temáticas: drogas, usuários de drogas, pessoas em situação de rua, tratamento, papel do 
psicólogo e papel do Estado. Detectamos duas formas de posicionamento frente a esse 
problema social: psicossocial e jurídico-moral. Resultados: Os resultados indicaram uma 
concepção predominantemente jurídica-moral por parte dos alunos do primeiro semestre, 
enquanto os alunos do último, apresentaram majoritariamente uma visão psicossocial, ainda 
com resquícios de uma perspectiva que é individualizante e moral. Conclusão: A concepção 
dos estudantes ao ingressarem na universidade apresentou-se diferente daqueles que estão 
próximos à formação, o que sugere que a graduação em psicologia, pode, através da 
desmistificação de estigmatizações socialmente impostas, contribuir não só para a formação do 
profissional, mas também para uma análise com maior embasamento em pautas sociais, focada 
em uma visão psicossocial para o indivíduo. 
 
Palavras-chave: drogas; pessoas em situação de rua; estudantes de psicologia. 
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CRIMINALIZAÇÃO DE MULHERES NO BRASIL E SUA INFLUÊNCIA NA 
MATERNAGEM 

 
Marcella Alves dos Santos 

Marcelo Moreira Neumann 
 

O sistema carcerário no Brasil tem múltiplos problemas, desde a precariedade da infraestrutura 
dos presídios e do sistema de saúde interno até a recorrente seletividade penal devido ao racismo 
e à exclusão social. Selecionando o gênero como principal perspectiva de análise desses fatores, 
têm-se que a principal causa para o aprisionamento feminino é o tráfico de drogas, cuja punição 
encontra-se na Lei 11.343 de 2006, que é motivo de debate por não possuir parâmetros 
mensuráveis para a condenação, ficando, geralmente, a rigor do oficial de polícia a distinção 
entre usuários e comerciantes, reverberando, então, a questão do racismo. Já em reclusão, há 
inúmeros outros pontos passíveis de estudo, como: alas maternas, superlotação e o não 
cumprimento de Leis que garantem que algumas mães presas esperem seu julgamento fora do 
cárcere. Objetivo geral: Estudar a criminalização das mulheres e seus efeitos na maternagem, 
através da análise da marginalização da população pobre, do racismo e do sistema de leis de 
drogas no Brasil, bem como da infraestrutura dos presídios femininos. Método: Pesquisa 
descritiva por meio de coleta de dados com fontes primárias, seguindo uma abordagem com 
delineamento quantitativo e utilizando uma amostragem probabilística aleatória. Quanto ao 
procedimento de pesquisa, adotou-se a pesquisa bibliográfica, por meio de livros, artigos 
científicos e websites; pesquisa documental, sendo consultadas tabelas estatísticas, relatórios e 
documentos oficiais; e pesquisa de levantamento, voltadas aos dados carcerários 
disponibilizados por órgãos nacionais oficiais referentes, sobretudo, à 2019. Resultados: No 
Brasil, o tráfico de drogas é o motivo principal para o encarceramento feminino da população, 
correspondendo a aproximadamente 51% do total. Este número cresceu depois que a Lei 
6.368/1976 foi substituída pela Lei 11.343/2006. Os dados revelaram também que mais de 60% 
do total de mulheres presas pertencia ao grupo de pretas e pardas. Na ala da maternidade, havia 
cerca de 501 mulheres entre mães e gestantes, e 1.446 crianças em cárcere junto com suas mães, 
porém, estas possuíam capacidade para abrigar apenas 752 crianças. Além disso, quando as mães 
são separadas dos filhos, apenas 10% dos companheiros em liberdade continuam cuidando dos 
filhos, tudo isso gera estresse e angústia nas prisioneiras. Conclusão: Uma grande parte das 
pessoas presas no Brasil, entrou em cárcere devido à situações de racismo, visto que não há na 
Lei uma quantidade calculável para a condenação de tantos pessoas, em sua maioria pretas, 
sendo então necessário um debate à respeito da Lei de drogas e uma reformulação da mesma. 
Realidade também vista nos presídios femininos que, por sua vez, não possuem capacidade e 
infraestrutura para alojar tantas presas, muitas vezes acompanhadas dos filhos ou em fase de 
gestação, causando inúmeros desgastes a essas mulheres, evidenciando uma urgência em se 
mudar esse quadro de maternidade no cárcere. 
 
Palavras-chave: encarceramento feminino; maternidade no cárcere; Lei 11.343/2006. 
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O PROCESSO DE INDIVIDUAÇÃO DE ELIZABETH GILBERT NO LIVRO 

“COMER, REZAR e AMAR” 

 
Marcelly Cássia Botelho Chamone  

Sandra Fernandes de Amorim 
 
A obra “Comer, Rezar e Amar” narra a história de Elizabeth Gilbert, infeliz em seu casamento 
e desejando uma nova vida. Após um divórcio conturbado, começa a namorar David; 
entretanto, percebe-se dependente da relação. A protagonista optou por viajar para a Itália, a 
Índia e Bali. Nestes locais passa por diversas situações que a afetam profundamente. Objetivo 
geral: Com base na obra descrita, objetivou-se: compreender como o processo de individuação 
ocorre na jornada da protagonista Elizabeth e como isso se vincula à sua escolha por viajar para 
a Itália, Índia e Bali; avaliar os desafios e o processo de autoconhecimento de Elizabeth na 
interface com as contribuições da Psicologia Analítica. Metodologia: Por meio de uma pesquisa 
descritiva, analisou-se diferentes aspectos da obra literária, bem como os aspectos mais 
significativos da personagem e os fatos que marcam as mudanças no enredo. Através da análise 
comparativa, decompou-se a história e estabeleceu-se a relação dos principais achados da obra 
com os conceitos de individuação, metanoia e religiosidade, em particular. Principais 
resultados: A obra se inicia com Elizabeth enfrentando passando pela fase da metanoia, ao 
questionar o papel de esposa que havia construído e optando por seguir um novo caminho 
descobrindo seu verdadeiro eu. A religiosidade ocupou um papel norteador; antes, não era 
próxima a Deus e recorreu à religiosidade para se fortalecer emocionalmente e buscar seguir 
uma vida com mais sentido; ao rezar, sentia que não estava sozinha, escutando uma voz que era 
semelhante à sua, o que recorda o conceito junguiano de Self. Assim, ao rezar e meditar, a 
personagem entrava em contato com um aspecto mais profundo de sua psique, através do 
numinoso que essas experiências proporcionavam. O processo da individuação se evidencia ao 
longo de toda a história: a desestruturação da persona ao se divorciar, o confronto com a sombra 
ao perceber-se dependente de seu namorado, o encontro com seu animus por meio da 
convicção e do discernimento ao decidir ir viajar sozinha. Como sempre esteve em um 
relacionamento, projetando o animus nos homens, a individuação adquiriu uma nova 
significação quando ela percebeu a mulher em que se transformou, incorporando um novo 
repertório de possibilidades e entendendo o propósito do que passou no sentido de se tornar 
uma pessoa mais madura. A análise do percurso da personagem ao longo da obra permite dizer 
que na Itália pela primeira vez ficou realmente sozinha e lidou com a solitude; na Índia 
mergulhou no inconsciente e no Self mais profundamente; e, através das meditações, em Bali 
atingiu um senso de plenitude, compreendendo quem realmente era e sua trajetória. 
Considerações finais: Conclui- se que uma história ficcional pode contribuir, em muitos 
aspectos, para a compreensão do que ocorre em vidas reais. Pode haver uma identificação do 
leitor com aspectos relevantes no desenvolvimento da psique, a projeção do próprio 
inconsciente e a familiaridade com os caminhos de desenvolvimento da personagem no sentido 
de retratar seu processo de individuação.  
 
Palavras-chave: Individuação, Metanoia, Religiosidade, Jung. 
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PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL PARA OS PROFESSORES: 
UMA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Maria Augusta Braghin Vantini  
 Elizeu Coutinho Macedo  

 

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a profissão de professores está entre as mais 
estressantes e que geram mais desgaste emocional (ROMANI MOTTA, 2019). Sendo assim, é 
fundamental o desenvolvimento de programas que ajudem os docentes a lidarem melhor com 
suas emoções, sentimentos e comportamento. De fato, professores com melhores habilidades 
socioemocionais tendem a ter melhor qualidade de vida, boa relação com alunos e maior eficácia 
no ensino. (MARQUES, 2019). A fim de melhorar as habilidades socioemocionais dos 
professores, diferentes programas foram desenvolvidos para serem aplicados diretamente com 
os professores. Ainda que existam muitos estudos focados na promoção das habilidades 
socioemocioanis dos estudantes, são escassos os estudos que avaliam a eficácia desses 
programas para a promoção de competências socioemocionais em professores. (TANAKA, 
FOZ, 2019). Objetivo: Este estudo tem como objetivo identificar na literatura os programas de 
intervenções de educação socioemocional para os professores. Método: Foi realizado um 
levantamento bibliográfico em artigos científicos com a finalidade de compreender e abranger 
todos os programas de intervenções de educação socioemocional para professores publicados 
em periódicos qualificados. A busca foi realizada nas bases de dados: Pubmed, Scopus, Google 
Acadêmico, ERIC, SciELO, Web of Science e Campbell Collaboration, com os seguintes 
descritores: Inteligência emocional; Educação Socioemocional; Educação Socioemocional para 
professores e Professores. Resultados: Trinta e seis artigos de programa de educação 
socioemocional para professores foram encontrados entre os anos de 2011 a 2020, sendo 
identificado dezenove programas diferentes aplicados principalmente em professores dos 
países: Estados Unidos e Espanha. Foram observados ganhos significativos nas habilidades 
socioemocionais dos estudos. Conclusão: Com base nos resultados pode-se afirmar que os 
programas de Educação Socioemocional contribuíram significativamente para o 
desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos professores. Contudo, vale ressaltar que 
este assunto é relativamente novo, desse modo seria de extrema importância novos estudos para 
apontar a eficácia dos programas.  
 
Palavras-chave: Inteligência emocional; Educação Socioemocional; Educação Socioemocional 
para professores e Professores.  
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FILHOS PARIDOS, FILHOS RETIRADOS: A MATERNIDADE COMO UM 
DIREITO EM CONSTRUÇÃO PARA AS MULHERES EM SITUAÇÃO DE RUA 

 
Mariana de Mello Andreis  

Reimy Solange Chagas  
 

A maternidade é um direito das mulheres ainda em construção devido a práticas históricas e 
sociais de violação de direitos no curso da história brasileira. Quando atravessada por 
vulnerabilidades socioeconômicas, tal como a situação de rua, surge uma faceta adicional de 
violência: a separação entre mães e filhos recém-nascidos, com chancela do Estado. Sendo 
assim, restam medidas de acolhimento institucional de bebês, cuja prática ao invés de ser 
excepcional e provisória, torna-se normativa e comum para mulheres em situação de rua, 
culminando na destituição do poder familiar (GOMES, 2017; ROSATO, 2018). Objetivo geral: 
Ampliar a visibilidade deste fenômeno psicossocial no meio acadêmico, buscando identificar e 
entender como e porque tais práticas se instituíram e permanecem. Método: Trata-se de uma 
pesquisa qualitativa, cujos atributos permitem apreensão do fenômeno estudado via revisão 
bibliográfica e documental de produções acadêmicas temáticas da última década (MINAYO, 
2003). Resultados e discussão: A destituição do poder familiar como uma variante de violação 
dos direitos das mulheres no que tange à maternidade é um fenômeno psicossocial que revela 
práticas biopolíticas de controle de corpos femininos como forma de controle e normalização 
social, que encontram na maternidade o ensejo para a violação de direitos das mulheres, segundo 
lógicas patriarcais, coloniais e capitalistas que estruturam a sociedade brasileira (AGAMBEN, 
2004; FOUCAULT, 2008; MATTAR, DINIZ, 2012). Para mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, econômica e de risco como as ruas, a interface entre gênero, raça e classe 
social, pode significar o rompimento de vínculos entre mães e filhos, fragilizando o curso de 
vida de ambos sob a alcunha da criminalização das mulheres, reproduzindo a lógica social 
perversa de culpabilização e institucionalização dirigida a população pobre que perdura ao longo 
dos séculos (CRESTANI, ROCHA, 2018). Estas violações são expressões do biopoder, que 
arrebata o biológico pelo político e é exercido sobre corpos e vidas através de dispositivos 
institucionais generificados, racializados e classistas, que visando a produção e otimização dos 
indivíduos e do corpo social, constroem e perpetuam opressões institucionalizadas 
(FOUCAULT, 2008; NIELSSON, 2018). Conclusão: A violação de direitos das mulheres no 
que tange à maternidade é um fenômeno sócio-histórico longínquo, racializado, mediado pelo 
machismo, que apresenta de maneira desproporcional a operacionalização de políticas públicas 
voltadas ora às mulheres ora às crianças desarticuladamente. Acrescido a situação de rua, 
marcada pela exclusão social e a ausência de cidadania, a criação de políticas públicas 
abrangentes, intersetoriais e emancipatórias ganha importância ímpar para a superação dessa 
condição multidimensional e multideterminada de vulnerabilidade e destituição que violam os 
direitos tanto de mulheres, quanto de crianças (BRONZO, 2010; CABRAL JÚNIOR, COSTA, 
2016).  
 
Palavras-chave: maternidade; situação de rua; biopolítica.  
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CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS NA PANDEMIA: 
MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS VÍNCULOS E AFETOS NO CONTEXTO DE 

ISOLAMENTO SOCIAL 

 
Giovanna Garcez de Oliveira Leite  

Marjorie Ayumi Akamine 
Maria Aparecida Fernandes Martin 

 
A institucionalização de crianças e adolescentes em órgãos de proteção e acolhimento no cenário 
da pandemia do COVID-19 envolve uma séria problemática acerca do isolamento. O atual 
cenário revelou o aumento exponencial de casos de maus tratos e violência sexual contra 
crianças e adolescentes no último ano, cujo impacto intensificou o grau de vulnerabilidade dessa 
população. O acolhimento institucional é uma medida de proteção prevista no ECA, de caráter 
provisório, em casos de esgotamento de recursos prévios e visando a reintegração dessa criança 
ou adolescente à família de origem/extensa, ou o encaminhamento dela para uma família 
substituta. O objetivo deste trabalho é identificar os principais vínculos e afetos de crianças e 
adolescentes institucionalizados, que devido à vulnerabilidade social também sofreram as 
consequências desse cenário, afastadas de suas famílias. Trata-se de uma pesquisa documental 
exploratória realizada a partir dos registros das intervenções dos estágios em instituições de 
acolhimento para crianças e adolescentes, parceiras da Universidade Mackenzie, em 2020. 
Foram encontrados e analisados quatro casos, dentre eles duas crianças de um SAICA e dois 
adolescentes de uma Casa Lar, ambos de São Paulo. Observamos que embora existam 
diferenças etárias entre as crianças e os adolescentes, é possível reconhecer semelhanças no 
padrão de manutenção de vínculos e afetos criados por eles. Ainda que cada caso manifeste sua 
individualidade com seu entorno, não identificamos em nenhum dos casos estudados relações 
vinculares e de apego saudável, evidenciando uma necessidade de teste, controle ou afastamento 
do objeto com quem se relacionam. Os prejuízos observados na sustentação e relação de 
confiança e tendência à fragmentação egóica dos casos, são fruto de uma infância experienciada 
em um ambiente desfavorável ao processo de individuação. Assim, deve-se frisar a importância 
do amparo e cuidado do indivíduo em sua totalidade, principalmente na primeira infância, cujo 
estágio de desenvolvimento emocional está em formação. Da mesma maneira que é necessária 
a compreensão dos impactos psíquicos à posteriori, como a introjeção distorcida da imagem de 
si, fragilidade nas relações e sentimento de insegurança. Reconhecendo o rompimento de 
vínculos como consequência do processo de institucionalização, foi observado no estudo que o 
afastamento social e privação de contato com entes próximos são anteriores às exigências de 
isolamento social como controle da pandemia de COVID-19, portanto o  impacto na vida 
dessas crianças e adolescentes não pode ser atribuído a este cenário político. 

               
Palavras Chave: Institucionalização infantojuvenil; Isolamento social; Vínculo. 
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LUTO E PANDEMIA: ESTUDO DAS PERDAS COTIDIANAS NUMA 
PERSPECTIVA PSICANALÍTICA 

 
Andressa de Menezes Daniele 

Marjorie Mellim Tavares 
 Maria Regina Brecht Albertini 

 
Termos como luto, trauma, perdas e pandemia entrelaçaram-se fortemente e ganharam potente 
relevância em todo o mundo. A instauração de um contexto atípico, permeado por incertezas, 
requer do ser um rearranjo, principalmente no que se refere à psique humana, nas suas formas 
de adaptação e afetos envolvidos. A demanda do psiquismo em termos econômicos para 
entender, acatar, readaptar e elaborar as novas questões cotidianas é intensa e de fundamental 
importância para a compreensão do tema deste trabalho. Objetivo geral: Visa a exploração do 
processo do luto em decorrência das perdas cotidianas em termos de convívio, rotina e laços 
socioafetivos, no cenário pandêmico instaurado pela COVID-19. Tendo como base majoritária 
os conceitos psicanalíticos, objetiva compreender como a subjetividade humana atua perante 
determinado contexto traumático. Método: Foi realizado um estudo exploratório a partir de um 
levantamento bibliográfico e análise qualitativa dos dados. Houve também a utilização de vídeos 
e lives de conteúdos retirados da internet. Para o enriquecimento dos conteúdos realizaram-se 
entrevistas semiestruturadas, que foram desenvolvidas a partir da seleção de cinco profissionais, 
todos com formação na área de Psicologia. Foram feitas análises dessas entrevistas, articulando-
as com o conteúdo teórico trabalhado. Principais resultados: Em relação aos relatos dos 
psicólogos hospitalares, verificou-se que o aumento da quantidade de pessoas enlutadas frente 
às mortes fez com que a demanda por atendimento psicológico crescesse. As perdas simbólicas 
e concretas revelam o entendimento de que o luto atravessa as dimensões física e psíquica. A 
pessoa em luto, ao passar por uma experiência traumática coletiva apresenta a tendência à 
regressão, em que vivencia situações de desamparo, abandono e vulnerabilidade social. Sobre as 
falas dos psicólogos clínicos, tem-se a importância de favorecer um encontro no qual o paciente 
se sinta acolhido, pertencente. Foi possível apreender que houve um acréscimo na procura por 
atendimento psicológico, e uma importante alteração nas configurações do setting terapêutico. 
É imprescindível manter a escuta clínica no campo da singularidade, conhecendo como o sujeito 
significa a perda e o que é o luto para ele. Constata-se que as perdas mais expressivas foram as 
sociais. O aprender com a pandemia é um exercício constante, envolve lidar com a frustração e 
a transformação do contexto para algo elaborável. Conclusão: A pessoa enlutada tem seu 
psiquismo impactado pela sobrecarga emocional que é exigida para enfrentar as perdas perante 
o cenário pandêmico instaurado pela COVID-19. A elaboração do luto envolve o 
reconhecimento destas perdas cotidianas como parte da realidade, a experiência de passar pela 
dor, a adaptação às mudanças necessárias para enfrentar o mundo, e o desenvolvimento de uma 
conexão saudável e duradoura com os falecidos, cujas principais memórias associadas serão as 
positivas.  
 
Palavras-chave: luto; pandemia; psicanálise. 
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“CRIANÇA PROBLEMA”: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA 
CARACTERIZAÇÃO À INCLUSÃO E O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR 

 
Giovanna Ramos do Espírito Santo Domingos  

Leticia Diniz Lourenço  
Mayara de Fatima Topgian Santos  

Marcos Vinícius de Araújo 

  
O processo de aprendizagem formal pode ocorrer de diferentes formas e ser analisado e 
explicado sob diferentes perspectivas teóricas. O mesmo pode ocorrer em relação à dificuldade 
de aprendizagem, pois até crianças consideradas adequadas em relação à aprendizagem podem 
passar por algum nível de dificuldade durante o processo de escolarização. Objetivo: O presente 
trabalho explorou teorias do desenvolvimento, analisando diferentes perspectivas a respeito dos 
processos de aprendizagem e de socialização no contexto escolar e familiar sobre a chamada 
“criança problema”. Método: Utilizou-se a pesquisa bibliográfica para melhor compreensão de 
como este tema vem sendo abordado. Foram definidas a posteriori duas categorias de análise: 
“problemas de aprendizagem” e “psicólogo escolar”. Após a análise dos artigos pré-selecionados, foram 
definidos oito textos para análise das categorias. Resultados e discussão: Os artigos 
selecionados tratavam dos temas medicalização, a culpabilização da família e escola, a 
comunicação entre escola e família, o papel do psicólogo escolar e as dificuldades que permeiam 
o trabalho deste profissional, além da abrangência da função e atuação com o professor e demais 
profissionais da escola. A partir da caracterização da “criança problema” foi possível refletir 
formas de inclusão e verificou-se a relevância das classes diversificadas, uma vez que permite 
uma maior troca entre as crianças, que aprendem umas com as outras a partir de suas 
dificuldades/fragilidades e potencialidades. O uso dessa diversidade em sala de aula pode se dar 
como parte da didática, considerando diferentes experiências, interesses, habilidades e saberes, 
que agregam no desenvolvimento. Considerações finais: Destaca-se a importância de 
promover subsídio para os educadores lidarem com essas questões e o desenvolvimento de 
ações que sejam adaptadas a cada aluno, confirmando a ideia de que não existe um padrão de 
normalidade no ensino-aprendizagem. É importante ressaltar que o presente trabalho foi 
desenvolvido durante a pandemia da COVID-19, e o estudo foi baseado no período anterior ao 
momento pandêmico, em que estavam ocorrendo aulas presenciais obrigatórias, com interação 
social. 
 
Palavras-chave: criança problema, problemas de aprendizagem, psicólogo escolar. 
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SAÚDE NO TRABALHO: AS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL NA VISÃO DE 
EMPREGADOS 

 
Melissa Cavedon 

Sophia Arquioli Beltran 
Liliane de Paula Toledo 

 
O trabalho se dá pelo ato de trabalhar, de engajar o corpo em uma atividade e colocar a 
subjetividade e a personalidade naquilo que é feito. Ele modifica o mundo e transforma o sujeito 
que realiza essa ação, sendo um gerador de identidade. Trabalhar implica na capacidade de lidar 
com o real e encontrar soluções para enfrentá-lo, colocando a subjetividade à prova. O local de 
trabalho é onde o indivíduo passa a maior parte de sua vida e esse ambiente deve contribuir 
positivamente para sua saúde mental. Esta, quando analisada no exercício de uma atividade 
laboral, pode ser compreendida como um estado de bem-estar no qual o indivíduo manifesta 
suas capacidades, confronta os estressores de seu cotidiano e se desenvolve produtivamente. 
Quando não são proporcionadas condições favoráveis, o trabalho pode se tornar fonte de 
sofrimento patogênico, resultando na manifestação de doenças físicas ou psíquicas. Objetivo: 
Esta pesquisa almeja compreender se há ações efetivas em empresas que estejam voltadas à 
promoção da saúde mental a partir da visão dos seus empregados. Método: Trata-se de 
investigação acadêmica qualitativa, descritiva e que se vale de pesquisa de opinião pública. 
Utilizou-se um formulário online disponibilizado em redes sociais para a coleta de informações 
anônimas, garantindo a confidencialidade, privacidade e a proteção da identidade dos 
participantes voluntários. A partir dos dados coletados, realizou-se um exame sustentado na 
análise de conteúdo e no referencial teórico considerado neste estudo, incluindo dez artigos 
levantados. Resultados: A pesquisa obteve 105 respondentes, dos quais 51% afirmam haver 
políticas de saúde mental em suas empresas. Dentre esses, 97% enxergam essas ações como um 
benefício laboral para a sua saúde, mas realçam três variáveis importantes a serem consideradas 
para a manutenção desta, sendo respectivamente: o estilo de gestão/liderança, clima 
organizacional e sobrecarga de trabalho, podendo atuar como disparadores contra ou a favor da 
saúde mental laboral. Nas respostas abertas da pesquisa observaram-se vários desabafos por 
parte dos empregados apontando uma discrepância entre o discurso e a prática empresarial. Tais 
relatos demonstram que, se metade das organizações dizem possuir ações voltadas à temática 
em questão, poucas o fazem de maneira eficaz. Conclusão: A partir da análise, é possível 
destacar a importância de existir políticas organizacionais voltadas à saúde mental laboral, em 
vista do impacto positivo que elas trazem para o empregado. Atesta-se como necessário que, 
com o auxílio da área de Gestão de Pessoas e da atuação ética do Psicólogo Organizacional, a 
promoção do bem-estar e da qualidade de vida possa ser divulgada e de fato proporcionada para 
toda a empresa. Para isso, é preciso influenciar as equipes de gestão e estratégia no sentido de 
propiciar um olhar voltado às pessoas, para que o bem-estar no trabalho seja primordial em 
todos os âmbitos.  
 
Palavras-chave: saúde mental; trabalho; psicologia organizacional. 
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ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA DAS MULHERES EM SITUAÇÃO DE 
RUA 

 
Natália Martelanc Graf  

Marcelo Moreira Neumann  
 

A partir do censo da população em situação de rua da cidade de São Paulo e através da nota 
técnica n°73, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mostram que a população de rua 
vem tendo um aumento significativo conforme o tempo. No qual, o primeiro caracteriza a 
população de rua, concedendo a informação que a rua é majoritariamente masculina, obtendo 
82% da distribuição percentual de pessoas em situação de rua, por sexo. Entendendo que a 
definição pelo decreto 7.053, define a população de rua, como: “população heterogênea, 
possuindo uma pobreza extrema, vínculos familiares rompidos ou fragilizados, moradia 
irregular, utilizando dos espaços públicos ou degradados como moradia”. Entende-se que por 
haver a ocupação predominante masculina na rua, há a continuidade do modelo patriarcal 
(Rodrigues, 2009), fornecendo maior vulnerabilidade social para as mulheres. Objetivo geral: 
Entender quais são as estratégias de sobrevivência utilizadas pelas mulheres que se encontram 
em situação de rua a partir das percepções de profissionais. Método: Foi realizada uma pesquisa 
exploratória, por meio da aplicação de entrevistas semi-estruturadas com quatro profissionais 
que trabalham com a população feminina de rua, estes profissionais possuem formação superior 
e possuem mais de dois anos de experiência atuando com essa população. A análise dos dados 
foi realizada por unidades temáticas sendo utilizadas: 1) os motivos pelos quais as mulheres se 
encontram em situação de rua 2) as dificuldades por elas encontradas nesse ambiente 3) quais 
são as estratégias adotadas por elas 4) e quais são as diferenças das estratégias utilizadas entre 
homens e mulheres que vivem em situação de rua. Principais resultados: O principal motivo 
da ida das mulheres para a rua seria pelo conflito familiar e pela saúde mental. Já em relação às 
dificuldades enfrentadas, a maioria dos profissionais discorre sobre a dificuldade da mulher estar 
inserida no mundo do trabalho, como: documentação, escolaridade, drogadição, oportunidades, 
e autoestima. A maioria das estratégias tem um cunho institucional, sendo assim os serviços 
oferecidos pela prefeitura para essas mulheres e os encaminhamentos realizados por esses 
profissionais com a população. Em relação a diferença de estratégias entre as mulheres e os 
homens em vulnerabilidade social, não obteve muita diferenciação, a maior diferença seria a 
questão da responsabilidade dos filhos que vai para mulher, fazendo com que ela tenha mais 
dificuldade de conseguir trabalho. Conclusão: Com esse estudo preliminar, foi observado as 
estratégias institucionais realizadas com essas mulheres, fazendo com que fosse possível verificar 
as grandes problemáticas dessa população no viés institucional.  
 
Palavras-chave: mulheres em situação de rua; vulnerabilidade social; estratégias.  
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PERFIS DE REATIVIDADE AO TOQUE EM ADULTOS BRASILEIROS: 
COMPARAÇÕES PRÉ E DURANTE A PANDEMIA POR COVID-19 

        
Natália Nebó e Jambor 

                    Ana Alexandra Caldas Osório 
 

O toque é um elemento fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos, que proporciona 
bem-estar físico, emocional e social. O seu papel no desenvolvimento como um todo é de suma 
importância, sendo o tipo de interação mais imediata que o ser humano estabelece entre si. 
Tratando-se de um dos cinco sentidos essenciais para uma vida equilibrada e saudável, muitos 
estudos indicam o toque como fonte de benefícios para a saúde, sendo que a falta dele – como 
ocorreu em consequência das medidas de isolamento social decretadas durante a pandemia - 
pode causar inúmeros problemas desde fisiológicos até psicológicos. Objetivo geral: Este 
estudo procurou comparar as atitudes e percepções relativas ao toque social antes e durante a 
pandemia de COVID-19. Método: Participaram deste estudo 38 adultos Brasileiros entre 18 e 
40 anos de idade, dentre os quais 32 do sexo feminino. O estudo consistiu em duas fases de 
avaliação, sendo que a primeira ocorreu antes da pandemia de COVID-19 e a segunda fase 
ocorreu durante a pandemia, mediante o preenchimento online de dois questionários. Foi 
administrado um questionário sócio-demográfico e o Questionário sobre o Toque Social, que é 
composto por 20 itens que avaliam as percepções e atitudes relacionadas ao toque social em 
diversas situações. Os dados foram analisados com recurso ao software IBM SPSS Statistics 
20.0. Resultados: Na fase pré-pandemia, o escore total do questionário sobre o Toque Social 
variou entre 14 e 62 pontos, com uma média de 30.42 pontos (DP = 11.56). Por sua vez, durante 
a pandemia de COVID-19, o escore total variou entre 10 e 60 pontos, com uma pontuação 
média de 29.87 (DP=13.23). O teste t para amostras dependentes (pareadas) não encontrou 
diferenças estatisticamente significativas entre as percepções e atitudes dos participantes 
relacionadas ao toque social nos dois momentos de avaliação, t (37) = 0.472, p = .639. 
Conclusão: Os resultados do estudo, ainda que baseados em uma amostra muito reduzida, 
sugerem que as nossas atitudes e percepções em relação ao toque social podem representar uma 
característica estável do indivíduo, que não depende de contextos temporários em que a pessoa 
pode estar menos exposta ao toque, como o atual contexto pandêmico. No entanto, esta 
temática precisa de mais estudos (em amostras maiores) abordando as especificidades da 
vivência individual da pandemia e exposição a experiências táteis durante esse período. 
 
Palavras-chave: toque social; pandemia; covid-19 
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SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADA A 
POSSÍVEIS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NO PERÍODO PRÉ E 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 
Giulia Fonseca Ferreira Prado 

Natalia Penteado Bertolino 
Tais Morosi Lara Campos 

Sandra Ribeiro de Almeida Lopes 
 

A pandemia do COVID-19 afetou a saúde emocional da população brasileira. Ansiedade e 
depressão já eram sintomas notáveis no meio acadêmico e o isolamento social decorrente da 
pandemia levou à restrição da liberdade, à crise econômica, incertezas, e outros pontos 
agravantes. As consequências desses fatos são reações físicas e psicológicas que prejudicam o 
aluno em suas atividades acadêmicas. Essa pesquisa se aprofundou sobre a saúde mental dos 
universitários e os impactos causados pela pandemia nesse contexto. Objetivo geral: 
Objetivou-se analisar as produções científicas que abordam a saúde mental da população 
universitária associada a possíveis sintomas de ansiedade e depressão, antes e durante a 
pandemia global da COVID-19. Método: Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica 
nas bases de dados Scielo e Periódico CAPES, a fim de compreender o que os autores brasileiros 
abordam sobre possíveis sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários na 
pandemia em comparação ao período anterior. Para a coleta de dados foi utilizado um mapa 
bibliográfico realizado no Excel, de modo que os dados retirados de cada fase da pesquisa foram 
analisados a partir de duas tabelas separadas e comparadas posteriormente. Resultados: Dentre 
os 150 artigos selecionados, após analisados e conferidos de acordo com os filtros, foram 
excluídos 125 artigos totais. Os artigos restantes indicam que a ansiedade e a depressão já eram 
retratadas no meio universitário, e que os impactos em decorrência da pandemia agravaram as 
questões relacionadas à saúde mental, em especial decorrentes das incertezas e dificuldades na 
adaptação a este novo contexto. Em paralelo, dentre os resultados mais relevantes, as regiões 
do país mais impactadas pela pandemia são as que mais publicaram artigos sobre o tema. Notou-
se aumento significativo na frequência do uso das palavras: estresse psicológico, procrastinação 
e impactos sociais em decorrência do ensino remoto. Ademais, é possível observar maior 
preocupação dos cursos da área da saúde, uma vez que seus profissionais atuam na linha de 
frente dos cuidados com a população acometida. Conclusão: Concluímos que a pandemia da 
covid-19 teve um impacto significativo na saúde mental dos universitários, principalmente 
relacionados a sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de cursos da área da saúde. 
Estudos neste momento se fazem necessários, a fim de criar hipóteses e melhorar a qualidade 
de vida dos estudantes, levando em consideração o baixo volume de artigos sobre o tema, assim 
como incentivar pesquisas e prevenir um colapso de saúde mental dessa geração universitária 
que foi impactada 
devido a COVID-19. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental; Pandemia; Universitários. 
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ESTAMIRA E O OUTRO: UMA ANÁLISE ENTRE TEORIAS DE GÊNERO, 
RAÇA E CLASSE E A PSICANÁLISE 

 
Natasha Garcia de Oliveira 

Aline Souza Martins 
 

O presente trabalho se debruçou sobre a vida e experiência de Estamira Gomes, a partir do 
documentário “Estamira” (2004) de Marcos Prado, o qual apresenta ao espectador os discursos, 
a história e o entorno da vida da protagonista. Estamira era uma mulher negra, psicótica de 63 
anos que alternava seus dias entre sua casa, um barraco na periferia e o lixão Jardim Gramacho 
em Duque de Caxias, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Objetivo geral: 
Analisar o documentário, as falas e os discursos de Estamira. Referencial teórico: Foram 
usados autores como Jacques Lacan (1953-54, 1954-55,1955-56), Neusa Santos Souza (1983, 
1991), Lélia Gonzales (1984), Frantz Fanon (2008), Angela Davis (2016), Ana Musatti Braga 
(2016), Silvia Federeci (2017), Heleieth Saffioti (2011), entre outros. Método: O primeiro 
método escolhido foi a análise de discurso, a mesma consiste em compreender e evidenciar os 
sentidos por trás de discursos e textos, quais estruturas sócio-históricas-ideológicas constroem, 
se relacionam e se manifestam nestes conteúdos (GREGOLIN, 1995), todavia durante o 
processo foi utilizada também a análise de conteúdo que por sua vez trata-se da tentativa de 
sistematizar, explicitar e expressar o conteúdo das falas, objetivando deduzir quem emitiu a fala, 
o contexto e os efeitos desta (BARDIN, 1979). A metodologia se deu pelo documentário 
assistido e seu registro realizado três vezes. Resultados: Os resultados foram divididos em 
subcategorias e categorias, cada subcategoria corresponde a um agrupamento de frases do 
documentário, são as subcategorias: Missão de vida, Trocadilo, Estamira, Abandono, Consumo, 
Espiritualidade, Religião, Os pais de Estamira, Teorias de Estamira, Deus - homem, Deus - 
hipocrisia, Violências de relacionamento, Casamento, Violências sexuais, Manicomialização, 
Medicalização, Corporização, Lucidez x Inlucidez, Estamira e Maria Rita, Reflexões sociais, 
Diagnóstico e Estamira segundo os filhos. Finalizada essa etapa, as subcategorias foram 
analisadas em sua relação interna, o que gerou um agrupamento por semelhança de temática em 
grandes categorias, são elas: Estamira, Condição Psíquica, Grande Outro e Social. Conclusão: 
A partir dos resultados encontrados e da discussão, que consistiu na análise a partir do 
referencial teórico, composto por textos de psicanalise lacaniana, psicopatologia e textos sobre 
a relação de poder na sociedade, evidenciando categorias de raça, de gênero e da classe para o 
lugar social que Estamira ocupa. Foi possível concluir que as falas e vivências de Estamira 
refletem dimensões do Outro, este é representado nas figuras de deus e do trocadilo. A relação 
da protagonista com este lugar simbólico é perpassada por grande persecutoriedade, advinda 
das constantes vivências de sofrimento decorrente da violência a qual foi submetida, situações 
que são consequência das estruturas de poder e opressão presentes na sociedade, que por sua 
vez constituem o Outro. 
 
Palavras-chave: Estamira, psicose, Outro.  



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

122 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

O PROCEDIMENTO MÉDICO FRENTE A COMUNICAÇÃO DE ÓBITOS AOS 
FAMILIARES DE PACIENTES VITIMADOS PELA COVID-19: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES 

 
Luiz Olavo Américo Coelho  

Sandra Ribeiro de Almeida Lopes  
 

A morte nunca foi uma questão a ser refletida tão somente no final da vida, mas sim, no decorrer 
dela. Segundo Doka (1989), médicos são enlutados não reconhecidos, de maneira que, neles, 
também, se observam dificuldades no trato com as situações da morte, ocorrendo no risco da 
manifestação de fragilidade, sendo denominada por Michael Balint (1988; 1993) como “falha 
básica”. Por isso, sob o momento pandêmico atravessado pela humanidade em face da COVID-
19, questiona-se os aspectos considerados por médicos na forma de comunicação de óbitos aos 
familiares de pacientes vitimados pela doença. Objetivo geral: Avaliar o perfil de médicos da 
linha de frente no combate ao novo coronavírus (Sars-CoV-2), bem como, as possíveis formas 
que estes mesmos médicos visaram estruturar a comunicação de óbitos aos familiares de 
pacientes vitimados pela COVID-19, tendo como fundamento teórico a obra de Michael Balint. 
Método: Estudo descritivo com mostra aleatória de médicos que trabalharam em Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) de COVID-19, situadas em território nacional, no período entre março 
de 2020 e março de 2021. A coleta de dados foi efetuada a partir de pesquisa de opinião em 
questionário estruturado online, composto por 10 (dez) perguntas alternativas com respostas 
obrigatórias, 4 (quatro) perguntas de múltipla escolha com respostas obrigatórias e 2 (duas) 
perguntas dissertativas, sendo ambas obrigatórias, porém, uma delas, com a obrigação 
condicionada a resposta de uma das perguntas alternativas. Voluntariamente, participaram 21 
(vinte e um) médicos que tiveram as suas atuações concentradas em 7 (sete) estados brasileiros, 
sendo 12 (doze) participantes do sexo feminino e 9 (nove) participantes do sexo masculino. 
Resultados: Independentemente dos níveis de facilidade ou dificuldade atestada pelos 
participantes quanto a responsabilidade em comunicar óbitos, a relação entre médicos e 
familiares tende a ser ocnofílica, isto é, se por um lado, familiares (geralmente, em falha básica) 
tendem a se valer dos médicos para elaborar o luto, ao mesmo tempo, médicos, buscando não 
entrar em falha básica (em virtude de um luto não reconhecido ou não autorizado), tendem a se 
valer de exemplos vistos durante a formação e entre colegas de trabalho que também 
comunicam a morte (diga-se, exemplos edípicos e, logo, ineficientes para lidar com quem está 
em falha básica), para estruturarem a suas formas de comunicar a morte, o que, na prática, 
mostra se tratar de uma relação simbolicamente intermediada. No mais, muito embora médicos 
sigam se valendo de mecanismos de defesa (em especial, negação, sublimação, racionalização e 
deslocamento) para lidar com o contexto da morte, ao mesmo tempo, demonstram grande 
preocupação com as formas de comunicar óbitos aos familiares de pacientes falecidos, pois 
condiz com o início do processo de luto dos mesmos. Conclusão: Diante possíveis resistências 
e pressões no ambiente laboral, considera-se a importância de psicólogos hospitalares 
dominarem fundamentos balintianos (disponibilidade, não preocupação com estrutura formal 
de grupo, eliminação de formas edípicas de comunicação e despertamento da livre associação) 
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para que possam intervir junto a médicos sob risco de colapso quando não concebem 
reconhecer aspectos contratransferenciais em face da morte.  
 
Palavras-chave: morte; contratransferência; COVID-19  
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LIDERANÇA FEMININA E CARREIRA: IMPACTOS DA DESIGUALDADE DE 
GÊNERO NA SUBJETIVIDADE DAS MULHERES NO ÂMBITO 

ORGANIZACIONAL 

  

Ana Carolina Croce  
Paloma Crociati  

Daniel Branchini 
  

A desigualdade de gênero é marcante na história da mulher em nossa sociedade. No passado, a 
mulher era associada apenas à figura materna e às atividades domésticas, fatos que impactaram 
na sua representação no mundo do trabalho. Mesmo hoje abrangendo 40% da população 
economicamente ativa, segundo o IBGE, as mulheres ainda recebem salários menores e são a 
minoria nas posições de liderança nas organizações. Crenças, estereótipos e vieses inconscientes 
são usualmente utilizados para explicar esta problemática, que influencia a subjetividade dessas 
mulheres no ambiente corporativo. Objetivo: Identificar e relatar o impacto da falta de 
representatividade feminina em cargos de liderança sobre a subjetividade de mulheres líderes 
dentro do ambiente corporativo. Método: Estudo realizado com mulheres em cargos de 
liderança, entre 25 e 40 anos, residentes na cidade de São Paulo, que atuam no ambiente 
corporativo. Foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado com 10 perguntas referentes 
à construção de carreira e trajetória profissional. Foram realizadas 8 entrevistas remotas, 
precedidas do envio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a interpretação 
dos dados foram criadas categorias de análise de forma a agrupar os resultados obtidos na 
pesquisa. Resultados: Foi confirmado que a subjetividade e o perfil de liderança das mulheres 
sofrem impactos devido à desigualdade de gênero e pelos vieses inconscientes reforçados 
historicamente. Observou-se que essas mulheres ao longo de sua carreira demonstraram um 
esforço notório para adquirir as habilidades de liderança, e ao adquirirem esse perfil de “líder”, 
relataram possuir características consideradas masculinas. Foi pontuada também a diferença de 
postura entre os gêneros, na qual segundo as entrevistadas, o gênero feminino possui um perfil 
de liderança com mais empatia, cuidado e atenção, que aparenta se importar mais com o trabalho 
realizado do que o gênero oposto. A diferença de oportunidades também foi trazida nas 
respostas, quando algumas chegaram até mesmo a perder projetos ou promoções, além de quase 
todas as entrevistadas terem sofrido algumas situações de preconceito ao longo de suas carreiras 
profissionais. Por fim, 6 de 8 mulheres relataram não ter um bom equilíbrio entre vida pessoal 
e trabalho, ressaltando novamente os impactos da desigualdade para a atribuição de papéis entre 
os gêneros. Conclusão: Foi possível estudar o impacto da desigualdade de gênero e suas 
implicações dentro do ambiente corporativo em cargos de liderança, porém, por mais que esses 
dados percentuais tendem a melhorar gradativamente, a equidade depende de modelos mentais 
gradualmente ressignificados, que não sejam baseados em vieses inconscientes pautados na 
construção dos papéis de gênero.  
 
Palavras-chave: liderança feminina; desigualdade de gênero; ambiente corporativo.  
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A CONDUÇÃO DA PANDEMIA NA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

 
Paola dos Santos Martins Ladário  
Bruna Suruagy do Amaral Dantas  

 

A crise do sistema democrático tem sido pauta recorrente na contemporaneidade. Em 
decorrência do aprofundamento do neoliberalismo nas sociedades ocidentes, os fundamentos 
da democracia liberal estão em processo de erosão. Em lugar da confiança na representatividade 
política e da participação eleitoral, observa-se uma crise de credibilidade nas instituições 
políticas, uma descrença generalizada no sistema de representação e um aumento expressivo da 
abstenção nas eleições regulares. A doutrina liberal a que o ocidente se adequou intensificou-se, 
fragilizando o tecido social e desmobilizando os atores coletivos, na medida em que estimula o 
culto ao indivíduo, a competitividade, a privatização da vida e o isolamento afetivo. Em 
território brasileiro, além dos impactos da economia de mercado, a democracia tem sofrido 
reveses em razão das características da cultura política do país: a lógica clientelista, o 
patrimonialismo e a corrupção sistêmica. O discurso de combate à corrupção mobilizou novos 
atores políticos, em busca de renovação nas esferas de poder. O fenômeno dos outsiders resultou 
da rejeição às tradicionais instituições democráticas, fortalecendo as reações antipolíticas. Em 
resposta à insatisfação generalizada, Jair Messias Bolsonaro foi eleito. A crise política brasileira 
persiste e é nesse contexto que se enfrenta a pandemia da COVID-19. Objetivo Geral: A 
presente pesquisa investigou o nível de satisfação e insatisfação dos eleitores do presidente da 
República em relação à condução da pandemia, considerando a participação da mídia na 
construção das opiniões e os impactos da cultura da desinformação. Método: Tomando como 
referência um roteiro construído previamente, foram realizadas entrevistas semidirigidas com 
eleitores do presidente. A amostra, constituída de 12 pessoas, foi dividida em dois grupos: 6 
pessoas que concordam com as ações do governo federal na condução da crise sanitária e 6 que 
discordam dele. Cabe salientar que todos os participantes foram eleitores do presidente e tinham 
idade acima de 18 anos. Não se utilizaram as variantes de gênero, classe social e escolaridade na 
pesquisa. Após as transcrições, os discursos foram categorizados por temáticas e analisados a 
partir dos conceitos da Análise de Conteúdo. Resultados e Discussão: A nova rotina imposta 
pela pandemia proporcionou a superexposição a informações monotemáticas ligadas à doença, 
gerando sofrimento psíquico e, como consequência, distanciamento em relação às notícias. A 
proteção contra o bombardeio midiático tornou os indivíduos ainda mais suscetíveis à 
desinformação. Ademais, as plataformas digitais têm contribuído para disseminar informações 
inverídicas, sem a devida apuração, estimulando a desconfiança de parte da população nas 
recomendações científicas e a hostilidade ao jornalismo tradicional. Os apoiadores do governo 
federal argumentam que a pandemia e especificamente as medidas de isolamento social são 
responsáveis pela desigualdade social. O problema, portanto, não é o vírus, mas as estratégias 
adotadas cientificamente para enfrentá-lo. Os opositores defendem que a pobreza e a 
desigualdade decorrem da falta de governança. Aqueles que apoiam o presidente o eximem de 
quaisquer responsabilidades, alegando que perdeu a autonomia para governar dada a 
descentralização das políticas e ações governamentais. Os demais entrevistados compreendem 
que a governabilidade envolve a articulação descentralizada das três esferas de poder, sem 
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minimizar as atribuições do governo federal. Conclusão: A pesquisa se mostra inovadora e 
original, haja vista que o fenômeno investigado caracteriza a atualidade e se encontra em 
constante movimento. O que por um lado se coloca como potencialidade; por outro, representa 
uma limitação. Por consequência, se faz proveitosa a continuidade da investigação para melhor 
entendimento da temática. A psicologia social deve promover a construção de conhecimento 
científico sobre as opiniões políticas para combater o negacionismo na formulação de políticas 
públicas apropriadas.  
 
Palavras-chaves: democracia; fake news; pandemia.  
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CONSELHO TUTELAR E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE O 
CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

 
Isabelle Cristine Alves dos Santos Souza 

Paola Fenerich Cury 
 
A Lei 8.069 conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgada 
em 1990 e tem grande importância no contexto brasileiro, pois define este grupo populacional 
como sujeito de direitos e instala doutrina da proteção integral no cenário nacional. Desta 
maneira, a partir das definições da lei, a proteção e cuidado à infância passam a ser uma 
responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. O Conselho Tutelar (CT), por sua vez, é 
um órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, criado pelo ECA com o objetivo de 
garantir os direitos das crianças e adolescentes. Assim sendo, o CT apura denúncias, elabora 
projetos de prevenção e intervenção em seu território de abrangência. A pandemia do COVID- 
19, entretanto, dificultou a circulação dos cidadãos e impôs a necessidade de adaptações às 
instituições que atendem a comunidade. Objetivo geral: O objetivo do presente estudo é 
investigar e avaliar a efetividade das ações desenvolvidas pelos Conselhos Tutelares do 
município de São Paulo durante o período da pandemia do COVID-19, entre os anos de 2020 
e 2021. Ademais, a pesquisa intenta coletar dados a respeito da ocorrência de violência 
doméstica contra crianças e adolescentes durante esse período. Método: O estudo de natureza 
qualitativa utilizou como instrumento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas. 
Participaram do estudo três conselheiros tutelares de diferentes regiões da capital. As entrevistas 
foram gravadas e transcritas e as informações coletadas foram analisadas por meio da 
metodologia de Análise de Conteúdo. Resultados: A partir da análise dos dados coletados 
pudemos reconhecer três categorias temáticas recorrentes no discurso dos participantes. São 
estas: Pandemia do COVID-19; Infraestrutura; Percepção Social. Na categoria 1, foi explicitado 
que durante a pandemia houve um aumento importante nos casos de violência doméstica contra 
crianças e adolescentes, encaminhados ao CT principalmente por meio do Disque 100. Além 
disso, os participantes afirmam ter sido necessário uma reformulação nos fluxos de atendimento 
e remanejamento dos atendimentos presenciais. Na categoria 2, pudemos observar que é 
recorrente a queixa dos trabalhadores sobre a infraestrutura dos CTs e falta de materiais. Esta 
dificuldade foi agravada pelo contexto da pandemia que exigiu adaptações sanitárias em relação 
ao espaço físico. Por fim, a categoria 3 expõe alguns estigmas e preconceitos vividos pelos 
conselheiros tutelares no exercício de sua função. Parece-nos que não é clara a função e atuação 
do Conselho Tutelar para a sociedade. Conclusão: O estudo revela ser fundamental e urgente 
o investimento nos CTs e nas ações desenvolvidas por ele. Durante o período da pandemia os 
CTs permaneceram em funcionamento, mas não tiveram qualquer tipo de adequação, 
treinamento de pessoal, implementação de recursos tecnológicos ou acesso a internet. Isso 
posto, podemos dizer que a falta de infraestrutura para a atuação do CT foi um grande obstáculo 
para o desenvolvimento de ações de garantia de direitos durante a pandemia. 
 
Palavras-chave: conselho tutelar; violência doméstica; pandemia do COVID-19. 
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“COMPREENSÃO DA CORPORIFICAÇÃO DAS EMOÇÕES E DO 
JULGAMENTO MORAL NAS DIFERENTES ETAPAS DO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO” 

 
Patrícia Moraes Cabral 

Paulo Sérgio Boggio 
 

Define-se emoção como o processamento cognitivo e/ou a alteração comportamental, 
fisiológica e subjetiva do indivíduo em resposta a uma situação, com o fim de manter sua 
sobrevivência. Muitos dos diferentes níveis de complexidade emocional exigem uma 
autopercepção composta de: senso de auto consciência e capacidade de auto representação, 
tendo esses fatores um papel central na motivação e regulação dos sentimentos, pensamentos e 
comportamentos. As emoções são percebidas em nosso corpo e todas podem ser representadas 
por meio de diferentes Mapas Emocionais Corporais (MEC). O conceito de autoconsciência 
está ligado ao corpo e deriva das experiências com o mundo exterior, assim como o 
desenvolvimento moral. Além da interação do sujeito com os diversos ambientes sociais, 
considera-se também a cultura e a educação na construção e promoção da cognição e 
desenvolvimento moral. Os fatores no desenvolvimento de identidade podem ser divididos em 
individuais [maturidade corporal; idade], interpessoais [interação com o meio social e físico] e 
sociais [normas e hierarquias]. Considerando que o julgamento moral envolve processos 
emocionais básicos e processos cognitivos superiores, este estudo se propôs a avaliar a relação 
entre o desenvolvimento emocional e moral, considerando a corporificação das emoções. 
Objetivo geral: Analisar a autoconsciência do desenvolvimento emocional corporal em 
diferentes idades e sua relação com o desenvolvimento moral. Método: 495 participantes (de 8 
a 40 anos) divididos em 5 grupos; cada participante realizou 2 tarefas: i) MECs de 16 emoções 
ii) 25 vinhetas de julgamento moral divididas em 5 aspectos. Resultados: Inicialmente os dados 
de julgamento foram analisados em relação com a idade dos participantes. Os resultados 
mostraram que as respostas para Autoridade, Justiça e Lealdade diminuíram um pouco a cada 
ano e que para Liberdade a resposta aumentou a cada ano. Na análise de percepção emocional 
é possível estabelecer uma relação diretamente proporcional entre idade e emoções básicas, além 
de uma maior centralização das percepções; as emoções complexas não apresentam um padrão 
nítido, mas confirmou-se a hipótese de que as emoções complexas são melhor percebidas a 
partir dos 14 anos. Conclusão: Apesar da necessidade de mais trabalhos acerca desta temática, 
o presente estudo pode demonstrar que o entendimento literal das crianças sobre o mundo pode 
afetar sua percepção moral e emocional. Conforme seu cérebro amadurece, aumentando a 
flexibilidade cognitiva e moral, o indivíduo consegue compreender as multiplicidades de fatores 
envolvidos para seus sentimentos e entendimento de certo e errado, passando a responder de 
maneira cada vez mais adequada conforme se aproxima da fase adulta. 
 
Palavras-chave: Mapas emocionais corporais; Julgamento moral; Desenvolvimento humano. 
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CONCILIAÇÃO ENTRE TRABALHO E FAMÍLIA PELA MULHER 
BRASILEIRA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Patricia Saemi Oishi  

José Estevam Salgueiro  
 

O espaço conquistado pela mulher no mercado de trabalho vem crescendo cada vez mais, 
porém ainda existem percalços a serem enfrentados. Uma dessas dificuldades é a difícil 
conciliação entre os aspectos profissionais e familiares pela mulher, algo que ainda, nos dias 
atuais, é realidade e pode trazer várias problemas para elas poderem exercer de forma plena seus 
papéis de trabalhadora, esposa e mãe, mas é importante para que se possa haver um ambiente 
de trabalho e doméstico mais igualitário e harmonioso entre todos os envolvidos. Objetivo 
geral: O estudo tem como objetivo entender como, na contemporaneidade, as mulheres 
brasileiras, de nível superior, compreendem o conceito de trabalho, família e maternidade e 
como lidam com as questões e desafios decorrentes dessa situação, na tentativa de harmonizar 
todos esses campos. Método: Foi utilizada, como método, a pesquisa bibliográfica, buscando-
se artigos científicos em revistas científicas indexadas que foram publicados no Brasil de 2010 a 
2020, utilizando as seguintes palavras-chave: “mulher”, “trabalho”, “carreira”, “família” e 
“maternidade”. Após essa busca, foram selecionados cinco artigos, que foram lidos e analisados 
para a realização do estudo. Principais resultados: A análise dos artigos revela que, para as 
mulheres entrevistadas, o trabalho é percebido como fonte de realização pessoal, e a conciliação 
com a esfera familiar pode ser mais fácil quando se percebem valorizadas e dispõem da 
possibilidade de dividir efetivamente as tarefas domésticas com seu companheiro, o que não é 
a realidade para todas. Elas podem, então, sentirem-se cobradas, sobrecarregadas, e também 
culpadas em relação aos filhos e por terceirizarem suas tarefas do lar. Ainda sim, sentem-se 
motivadas e dispostas a desenvolverem suas carreiras. Conclusão: O resultado do exame dos 
artigos mostra que o papel do trabalho na vida das mulheres entrevistadas é visto como fonte 
de satisfação e algo que tem bastante importância para elas, inclusive com grande peso em suas 
identidades sociais. O que se pôde observar, porém, é que ainda há uma carga maior em cima 
da mulher para os cuidados da casa e dos filhos, mesmo com todos os avanços, tanto no 
ambiente de trabalho quanto no doméstico, o que pode ser penoso para elas. Elas demonstram, 
porém, que possuem o desejo de conciliar os aspectos de trabalho e familiares, e, de forma geral, 
investir em suas carreiras, o que mostra sua força e a importância de profissionais, como 
psicólogos e da área de Recursos Humanos, auxiliarem-nas nesse processo para que exerçam de 
forma irrestrita suas funções de mãe, esposa e profissional.  
 
Palavras-chave: mulher; conciliação trabalho e família; revisão bibliográfica.  
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A ETIOLOGIA DAS PSICOPATOLOGIAS ATRAVÉS DAS TEORIAS 
PULSIONAIS DE FREUD 

 
Paula Jackeline Alves Carstens  

Julia Garcia Durand  
 

Embora se observe a retirada de critérios de classificação psicanalíticos dos principais manuais 
de classificação de doenças mentais, desde 1980, há considerável contribuição deste corpo 
teórico para a compreensão das neuroses, psicoses, perversões e diferentes quadros 
psicopatológicos prevalentes na atualidade, como quadros fronteiriços, transtornos alimentares, 
entre outros. Objetivo: Investigar o aporte que a primeira e a segunda teoria das pulsões de 
Sigmund Freud fazem para a compreensão de variados quadros psicopatológicos frequentes na 
contemporaneidade, como anorexia, bulimia e depressão. Método: Utilizou-se a discussão 
teórica, a partir da análise crítica de um conjunto de textos metapsicológicos de Freud e 
comentadores. Resultados: Apresentou-se um histórico dos critérios de classificação da 
psiquiatria no século XX, o afastamento gradual do corpo teórico da psicanálise e as alterações 
ocorridas no DSM (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais) a partir da sua 
terceira edição. Então propôs-se um resgate histórico do método psicanalítico para o estudo e 
tratamento do sofrimento mental, para então expor o conceito de pulsão e suas origens no 
pensamento freudiano. A partir disso, passou-se à apresentação das características da primeira 
e segunda teorias pulsionais, suas gêneses e funcionamentos. Então, articulou-se o conceito de 
psicopatologia dentro de cada dualidade pulsional para enfim poder esclarecer as mudanças que 
Freud propôs no entendimento desse conceito, produzindo a compreensão psicanalítica da 
etiologia psicopatológica. Da 1ª teoria pulsional, foi apresentada a saúde mental como sinônimo 
do equilíbrio de forças regidas pelos princípios do prazer e desprazer. A luta entre satisfação das 
pulsões sexuais e pulsões do Eu tenderia a levar o indivíduo ao sofrimento pelo desequilíbrio 
energético do aparelho psíquico. A etiologia das psicopatologias foi ilustrada através da análise 
da histeria e neurose obsessiva. Da 2ª teoria pulsional, foi apresentada a origem do sofrimento 
psíquico na desfusão das pulsões de vida e de morte e na impossibilidade da última de se ligar a 
um objeto interno ou externo. Como ilustração, analisou-se as psicopatologias da bulimia, 
anorexia e depressão. Na conclusão, destacou-se que na primeira teoria pulsional, a saúde mental 
está atrelada à ideia de equilíbrio energético no aparelho psíquico, a ser atingido via convivência 
pacífica entre impulsos das pulsões sexuais e das pulsões de autoconservação. Já na segunda 
dualidade pulsional, com a introdução do conceito de pulsão de morte, constata-se que é 
marcada pela desarmonia e pela impossibilidade do equilíbrio energético do aparelho psíquico; 
ao mesmo tempo que a pulsão de morte apresenta aspectos positivos para a psique por abrir 
espaço para a criação de novas cadeias associativas de representações. Por fim, sugere-se estudos 
futuros sobre psicopatologias contemporâneas e patologias do social a partir dos conflitos 
pulsionais.  
 
Palavras-chave: psicanálise; pulsão; psicopatologia. 
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CUIDADOS PALIATIVOS: ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO COM PACIENTES 
TERMINAIS E SUAS FAMÍLIAS 

 
Pedro Henrique Geraldini Pereira  

Orientadora: Ana Lucia Ramos Pandini  
 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2020), cuidados paliativos são abordagens 
que procuram melhorar a qualidade de vida do paciente e sua família, no enfrentamento de uma 
doença terminal, pensando na prevenção e alivio do sofrimento por meio da identificação 
precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas, físicos, psicossociais e 
espirituais. 0bjetivo: Investigar o trabalho do psicólogo com paciente terminais em cuidados 
paliativos. Método: Pesquisa qualitativa documental de artigos e livros científicos na área da 
Psicologia da Saúde e Psicologia Hospitalar. Resultados: a atuação do psicólogo está ligada aos 
princípios que constituem os cuidados paliativos, os principais são: 1. Promover os alívios da 
dor e outros sintomas desagradáveis. 2. Afirmar a vida e considerar a morte como um processo 
normal da vida integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente. 3. Oferecer 
sistema de suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e a enfrentar o luto. 
O psicólogo no contexto hospitalar, não participa ativamente na “cura” do paciente como um 
médico e não tem setting terapêutico definido, mas está em uma posição da escuta qualificada. 
Principalmente a de ouvir a dor do paciente, abrangendo para a família e a equipe de saúde. O 
psicólogo hospitalar realiza seu trabalho com uma equipe multiprofissional, onde profissionais 
atuarão em conjunto em prol do paciente e de sua família. A família tem um papel fundamental 
no bem estar do paciente, onde cada integrante tem seu papel e sua função na dinâmica interna 
da família. O psicólogo hospitalar em contato com a família do paciente terminal precisa 
elaborar intervenções para o bem estar da família, oferecendo acolhimento e principalmente 
uma escuta qualificada, para compreender as demandas familiares e do paciente terminal, focar 
também na comunicação clara da equipe multidisciplinar com o paciente e sua família, assim 
ajudando a construir um vínculo de confiança entre ambas as partes. Então o cuidado paliativo 
procura ouvir quem antes era negligenciado, tem um papel fundamental para a diminuição do 
sofrimento, procurando sempre a melhora da qualidade de vida do paciente, também tem a 
função de ser um dos personagens principais ativos a desconstruir o ambiente hospitalar 
mecanizado através do tempo e da modernização. Conclusão: O psicólogo hospitalar tem seu 
trabalho pautado na afetividade e empatia, escutando e acolhendo o paciente e seus familiares, 
considerando o cuidado ao ser humano, visando melhorar a qualidade de vida. O 
desenvolvimento deste estudo revelou uma carência de publicações sobre cuidados paliativos 
no campo da psicologia, mas é de notar que foram encontrados artigos recentes, então é possível 
compreender que essa temática está em expansão nas pesquisas de Psicologia Hospitalar e da 
Saúde. 
 
Palavras chaves: paciente terminal, cuidados paliativos, atendimento psicológico.  
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ESTUDO SOBRE A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL NO CONXETO 
DA COVID-19 

 
Pedro Toloi Zacharias 

Wendell de Araújo Santos Filho 
 

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi definida, na década de 1980, pelo psiquiatra norte-
americano Richard Gardner, como um distúrbio infantil que acometeria crianças e adolescentes 
envolvidos em situações de disputa de guarda. No contexto brasileiro, o tema da Alienação 
Parental ganhou destaque a partir de 2010 com a promulgação da Lei 12.318 que dispõe sobre 
a alienação parental e altera o art. 236 da Lei no 8.069/1990. Vemos, entretanto, que durante o 
isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os conflitos 
familiares cresceram, assim como os divórcios e consequentemente, os divórcios litigiosos. Em 
relação aos casais que já estavam separados, a situação de isolamento gerou problemas no regime 
de guarda e visitas dos filhos. Isso posto, consideramos importante e relevante que sejam 
realizados estudos sobre o tema da alienação Parental no contexto da pandemia do COVID-19. 
Objetivo: investigar como o contexto da pandemia do COVID-19 influencia na ocorrência, 
manifestação e manejo nos casos de alienação parental a partir da perspectiva de profissionais 
atuantes na área. Método: Estudo de natureza qualitativa. Utilizamos de entrevista 
semiestruturada como instrumento para coleta de informações. As entrevistas foram aplicadas 
em 4 participantes, 2 psicólogos e 2 advogados. Os dados coletados foram analisados por meio 
da metodologia de Análise de Conteúdo. Resultados: A partir da análise dos dados coletados, 
pudemos reconhecer 2 categorias temáticas recorrentes no discurso dos participantes: Alienação 
Parental e Gênero; Alienação Parental e Pandemia. Pudemos identificar que o contexto de 
pandemia e o isolamento social serviram como catalisadores de práticas de alienação parental, 
durante esse período. Porém é importante ressaltar que apesar de tal fenômeno estar presente 
em diversos casos durante o período de quarentena, o acesso da população ao sistema judiciário 
e assistencial, as audiências e atendimentos foram limitados. Assim sendo, podemos dizer que a 
pandemia do COVID 19 dificultou os processos de análise e assistência na área da família. 
Conclusão: O estudo aponta que o contexto de pandemia evidenciou ainda mais a existência 
do fenômeno da alienação parental e mais especificamente, dos conflitos familiares. O estudo 
também demonstra a necessidade de investimento e desenvolvimento de ações intersetoriais 
capazes de responder às demandas das crianças e adolescentes em situação de violência 
intrafamiliar. Vale ressaltar ser fundamental o aprimoramento de práticas de assistência e 
cuidado às famílias. 
 
Palavras-chave: Alienação Parental; pandemia; conflitos familiares. 
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SONHOS: UMA ANÁLISE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Barbara Lira  

Letícia Angélica Geraldo Croccoli  
Pietra Buissa Gomes Franco  

Santuza Fernandes Silveira Cavalini  
 

No dia 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto pelo 
novo coronavírus (SARS-CoV2) era caracterizado como uma Emergência de Saúde Pública de 
Importância Internacional. Mais tarde, no dia 11 de março foi declarada como pandemia, 
situação na qual uma doença infecciosa ameaça uma grande quantidade de pessoas ao redor do 
mundo simultaneamente. Tal situação pode ser classificada como catastrófica de urgência 
interferindo de forma significativa no funcionamento da sociedade, além de prováveis 
desencadeadores de alterações físicas e/ou emocionais, tais como medo, preocupação, 
ansiedade de contrair, transmitir ou até mesmo da morte iminente por contrair a doença. 
Wainrib & Bloch (2000) entendem que uma crise se instala quando há um rompimento do 
equilíbrio entre o sujeito e o ambiente, onde este se vê sem recursos para enfrentá-la, gerando 
sentimentos de desorganização, desesperança, tristeza, confusão e pânico, além de distúrbios do 
sono, irritabilidade, raiva e dificuldade de concentração. Muitas dessas situações e sentimentos 
podem ser vivenciados de forma traumática e vem à tona nos sonhos. Os sonhos a partir da 
psicanálise, são manifestações do inconsciente formados pelos desejos do sonhador, assim 
como, por restos diurnos. Os restos diurnos são considerados processos psíquicos compostos 
por parte do que percebemos durante o dia e que não são processados ou elaborados pela 
consciência, permanecendo assim, no inconsciente. Segundo Dunker et al. (2021), Freud 
afirmava que esses restos diurnos, por fazerem parte do material inconsciente, são processados 
e elaborados nos sonhos e que ao serem somados aos desejos recalcados, formam a 
singularidade do sujeito presente na produção onírica. Apesar da particularidade da elaboração 
onírica, pode-se considerar que as vivências ligadas ao cotidiano que não foram elaboradas, ou 
seja, os restos diurnos, são a parte material dos sonhos, sendo os elementos mais próximos à 
realidade que podem ser trazidos a experiência coletiva da elaboração onírica. Considerando-se 
a situação atual de pandemia como vivência traumática, poderá haver a repetição, no conteúdo 
onírico, do episódio que gerou o trauma, como uma tentativa de o aparelho psíquico buscar 
uma resolução ou uma melhor dominação psíquica em relação a isso. Objetivo: Identificar 
possíveis alterações nas temáticas dos sonhos dos indivíduos durante a pandemia de COVID-
19. Método: Visto que a pesquisa tem caráter descritivo e explicativo, foi utilizado um 
questionário online, através do Google Forms, com sujeitos de idade entre 18 e 60 anos que não 
utilizavam medicamentos para induzir o sono. A análise dos dados foi feita de forma 
quantitativa, por distribuição de frequência, a respeito da rotina, saúde física, alteração na 
lembrança, frequência e temática dos sonhos. Além disso, foi realizada uma análise qualitativa 
das respostas a partir do referencial psicanalítico. Resultados: Responderam ao questionário 64 
sujeitos, sendo 71.87% mulheres e 28.13% homens, com idade entre 19 e 60 anos. Na amostra 
total, em relação à mudança de rotina, 73,40% dos sujeitos afirmaram ter alteração significativa, 
cruzando com o fato de grande parte (65,60%) relatar sonhar diariamente ou pelo menos três 
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vezes na semana e aos 75% que afirmaram lembrar dos sonhos. Contudo 48,40% dizem não 
observar alteração na frequência com que sonham no período de pandemia. Já em relação a 
alteração da temática dos sonhos, 53,10% relatam ter alteração, sendo as mais comuns: sonhos 
intensos, agitados, aleatórios/sem sentido, em relação ao uso ou não de máscaras, desastres, 
violência, perseguição, “coisas ruins”, encontro com pessoas distantes/do passado, desejos de 
aglomeração e temáticas de morte. Conclusão: A crise sanitária da pandemia do coronavírus 
teve um profundo impacto social e subjetivo, produzindo experiências de sofrimento psíquico 
e fazendo com que os sujeitos buscassem formas de elaborar o que até então era desconhecido 
para eles. Por esse motivo, essa experiência possui uma aproximação com situações traumáticas, 
considerando as mudanças significativas que essa trouxe, como o alto número de óbitos e a crise 
econômica. Assim, de acordo com os resultados obtidos a partir dessa pesquisa, notou-se que a 
maioria dos sujeitos apresentou, durante o período de isolamento social, alterações nas temáticas 
dos sonhos, caracterizando-os como mais agitados, intensos e de difícil compreensão, sendo 
esses, possivelmente, ligados ao cenário atual. Com isso, conclui-se que os sonhos são uma via 
para a tentativa da elaboração desta situação traumática, que possui influência na produção dos 
conteúdos oníricos com base no que foi provocado no mundo subjetivo de cada indivíduo. Por 
esse motivo, em seus sonhos, aparecerão temáticas relacionadas ao momento que estão 
vivenciando.  
 
Palavras-chave: sonhos, pandemia, psicanálise.  
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O HOMEM CINDIDO EM SEU SUBSOLO 

 
Rafaela Barreto dos Santos 

Robson Jesus Rusche 
 

 
O termo Literatura tem apresentado ao longo da história diversas definições. O século XXI 
confere a Literatura um sentido amplo abarcando diversas modalidades de texto, entre elas a 
novela na qual o presente trabalha se debruçou. Memórias do Subsolo obra escrita por Dostoiévski 
e publicada em 1864, é composta de duas partes, a primeira denominada “O Subsolo” que 
consiste em um monólogo produzido por um personagem anônimo através do qual se deu o 
presente trabalho, e uma segunda parte denominada “A propósito da neve molhada”. O objetivo 
deste trabalho consistiu em ensaiar uma crítica literária na medida em que buscou expandir a 
experiência da leitura por meio de uma interpretação possível acerca da primeira parte da obra. 
Assim, os principais tópicos de investigação envolvidos foram: Primeiro, aspectos fundamentais 
da constituição do homem moderno e sua crise; segundo, as concepções de inconsciente, falta 
e pulsão de morte na psicanálise. Quanto ao primeiro tópico, um amplo movimento cultural se 
desenvolveu através de uma exploração moral, levando consigo a noção de desprendimento de 
controle racional, constituição de um Self, senso de dignidade, valorização da vida, ideal de 
benevolência provinda da natureza e da capacidade racional, noções que hoje ainda se 
encontram presentes, e que alimentam a fé de que é possível atingir objetivos morais mais 
elevados. A respeito do segundo tópico, a psicanálise marca a quebra do paradigma cartesiano 
por meio da noção do inconsciente. Esta noção levou a articulações acerca da pulsão de morte, 
como uma manifestação inconsciente que se associa ao sintoma por meio da compulsão à 
repetição e, que para além do princípio do prazer, barra a obtenção de uma satisfação total, num 
movimento marcado pela contradição. Esse movimento paradoxal do prazer e da dor, remete, 
por fim, à falta, ou seja, à concepção do núcleo real do gozo impossível de ser simbolizado. 
Desse modo, este trabalho visou estabelecer correlações entre trechos discursivos apresentados 
pelo personagem, a crise da identidade do homem moderno e a prefiguração do inconsciente, 
mais tarde sistematizada por Freud. O personagem empreende uma contestação ao racionalismo 
e aos ideais do “belo e sublime”, referindo-se aos homens diretos e de ação, que consideram os 
chamados deveres, virtudes, e seus reais e normais interesses, como que direcionados ao bem e 
à felicidade, agindo desse modo em uma ontologia redutora. Por fim, o personagem traz a ideia 
de que os homens movidos por algo interior investiriam contra sua própria vantagem e agiriam 
contra as leis da razão. Desse modo, trazendo à tona seus conflitos morais, psicológicos e sociais, 
denuncia a crise do homem moderno, por meio de uma subjetividade não mais coesa e centrada, 
evidenciando as condições paradoxais da existência, o irracional e o inconsciente ainda não 
articulados. 
 
Palavras-chave: Dostoiévski; Psicanálise; Homem Moderno. 
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COMPLEXOS CULTURAIS NO PROCESSO DE MOBILIDADE SOCIAL: A 
EXPERIÊNCIA PROUNISTA 

 
Ana Beatriz Ferreira de Morais  

Rafaela Ramos de Lima  
Ana Lúcia Ramos Pandini  

 

O desenvolvimento sócio-histórico brasileiro teve base segregacionista e violenta, de forma que 
as relações desiguais se enraizaram na psique coletiva. O processo de mobilidade social herda 
características deste passado, de forma que universitários ProUnistas são atravessados pela 
demarcação de espaços próprios a determinados grupos. A experiência universitária pode evocar 
afetos próprios dos Complexos Culturais brasileiros. O estudo da alma brasileira compreende o 
reconhecimento destas dinâmicas desiguais como primeiro passo de um processo de elaboração 
individual e coletiva dos Complexos Culturais, abrindo espaço para explorar as experiências 
particulares de grupos marginalizados. Objetivo geral: Investigar a formação e manifestação 
dos Complexos Culturais em universitários ProUnistas. Método: Revisão bibliográfica da 
experiência ProUnista em universidades de elite e posterior articulação teórica com a Psicologia 
Analítica no que tange os Complexos Culturais. Resultados: Romper com as barreiras da 
estratificação social implica experienciar afetos próprios dos Complexos Culturais brasileiros. 
Estudantes ProUnistas relatam a ambiguidade das dinâmicas objetivas e subjetivas que 
compõem o cenário de sua experiência acadêmica. Sentimentos de inadequação, baixa 
autoestima e insegurança são comuns: as possibilidades mais amplas trazem esperança, ao 
mesmo tempo que fatores como raça e classe aparecem como amplificadores das dificuldades 
de inserção. O apego às origens e/ou ao futuro parecem ser estratégias de fortalecimento, bem 
como a aproximação de grupos militantes. Conclusão: Toda a sociedade brasileira é atravessada 
por afetos típicos dos Complexos Culturais, mas sujeitos pertencentes a grupos minoritários 
experimentam estes afetos de forma particular. Estudantes ProUnistas têm a universidade como 
plataforma de mobilidade social, mas há problematizações importantes sobre a universalidade 
deste fenômeno. Da mesma forma, os afetos não são universais, evidenciando o papel da 
subjetividade no enfrentamento dos Complexos Culturais. As práticas de grupo têm muito a 
contribuir no estudo desta população, a fim de promover espaço interventivo e de acolhimento 
destes afetos.  
 
Palavras-chave: complexos culturais; mobilidade social; ProUni. 
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PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS, MÍDIA E BELEZA FEMININA 

  
Rafaella Noschese  

Flávia Blikstein  
 

A partir da segunda metade do século XX, com o desenvolvimento da mídia e com a 
intensificação do consumo, na cultura ocidental, a mulher passou a sofrer forte influência 
midiática para se adequar ao padrão de beleza estabelecido, dessa forma, a mídia assumiu o papel 
de veículo que une mulher ao seu ideal de mulher, colocando, como referencial, outras mulheres 
que detêm características físicas desse ideal de beleza. Nesse contexto, tem aumentado cada vez 
mais a quantidade de realização de procedimentos estéticos não cirúrgicos e não cirúrgicos que, 
algumas vezes, têm sido prejudiciais à saúde da mulher, tanto no aspecto físico quanto no 
aspecto psicológico, considerando a presença de uma forte pressão social e midiática nesse tema 
beleza e as suas implicações na subjetividade da mulher. Objetivo: Investigar sobre os possíveis 
fatores que contribuem para a decisão de uma mulher brasileira em realizar procedimentos 
estéticos cirúrgicos ou não cirúrgicos. Método: Trata-se de uma pesquisa de natureza 
qualitativa. Buscamos a compreensão dos aspectos subjetivos das mulheres entrevistadas, ou 
seja, seus valores, crenças, pontos de vista e forma de se relacionar com o seu próprio corpo, 
com a sua imagem e com o seu ideal de beleza. Para tanto, realizamos entrevistas 
semiestruturadas com cinco mulheres: duas profissionais que atuam no campo da estética 
feminina e três mulheres que já realizaram procedimentos estéticos. Resultados: Os dados 
foram analisados por meio da metodologia de Análise de Conteúdo. Encontramos 3 categorias 
recorrentes no discurso das participantes: ser bela; representação de si; mídia. Pudemos observar 
uma tendência de insatisfação estética na fala das participantes, além de uma busca pela 
aprovação e reconhecimento do outro. Conclusão: O estudo tornou evidente que a beleza 
feminina, ao contrário de um conceito concreto, trata-se de um conjunto de perspectivas 
culturais, sociais e subjetivas. Em paralelo, vimos também que as redes sociais se tornaram 
realidades exigentes que precisam ser ponderadas. Assim, consideramos ser fundamental que 
futuros estudos neste campo sejam realizados. A pesquisa acadêmica pode contribuir para a 
compreensão deste fenômeno e também para a construção de uma sociedade diversa, 
multicultural e multiétnica.  
 
Palavras-chave: beleza feminina, influência midiática, ser imagem.  
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A MUDANÇA DO PAPEL FEMININO NOS CONTOS DE FADA DA 
ATUALIDADE 

 
Giovanna de A. Scarpelli Forgacs 

Isabella Passos do Nascimento 
Rafaella Santos 

Sandra Fernandes de Amorim 
 

A origem dos contos de fada é incerta e perde-se no tempo. Apesar disso, sabese que eles 
surgiram através de uma tradição oral e foram passados de geração em geração entre os povos 
e vem sofrendo adaptações desde então, até chegarem no formato atual de histórias feitas, 
majoritariamente, para o público infantil. A Psicologia Analítica entende que os contos de fadas 
são ricos em simbolismos e que estes podem ser utilizados para o enriquecimento do ambiente 
terapêutico, tornando-se uma forma de acessar o inconsciente. Segundo Marie Louise Von 
Franz (1981), “outros materiais não seriam capazes de uma investigação do inconsciente com 
base na ciência, como os Contos são, pois estes são ricos de arquétipos em formas simples e 
plenas, o que nos proporciona vestígios para compreendermos os processos da psique 
coletiva.”. Objetivos Gerais: Identificar e analisar as mudanças do papel feminino nos contos 
de fada da atualidade com base em contos antigos e identificar quais os principais elementos 
que diferenciam a questão do feminino nestes contos. Metodologia: Pesquisa qualitativa com 
levantamento bibliográfico acerca dos contos de fada e entrevistas realizadas através de 
questionário online. Amostra: dezessete (17) mulheres entre 18 e 28 anos e quatorze (14) 
mulheres de 45 e 55 anos. Principais resultados: As colaboradoras destacaram na história da 
Branca de Neve a dependência de uma figura masculina e a falta de autonomia da princesa, 
caracterizando-a como coadjuvante da própria história; porém, na história da Moana, todas 
destacaram uma forte independência, principalmente da figura masculina, pois a mesma segue 
seus objetivos e define o rumo de sua própria história, sendo assim definida como protagonista. 
Em contraposição, as faixas etárias divergiram acerca do tema da rivalidade feminina, pois a 
faixa etária mais nova (18 - 28) assumiram que essa questão não deveria mais existir, fazendo 
com que as mulheres da narrativa se unam para viverem em harmonia, enquanto na faixa etária 
mais velha (45 - 55) a rivalidade foi mantida a fim de destruir a adversária. Houve uma maior 
mudança em relação à troca da princesa favorita da infância das entrevistadas jovens, comparada 
com as mais velhas, que se mostraram mais relutantes nesta questão, mantendo as mesmas 
princesas favoritas da infância. Considerações finais: As entrevistadas trouxeram opiniões 
consistentes acerca do papel feminino exercido pelas personagens ao longo da narrativa. Foi 
unânime a percepção da mudança da representação do papel feminino nas histórias ao decorrer 
do tempo e o reconhecimento de que atualmente este papel está presente ao longo de toda a 
história, de várias formas diferentes. Destacamos a importância da realização de mais pesquisas, 
discussões e divulgações acerca do tema em estudo para que a representação feminina avance 
cada vez mais na sociedade atual. 
 
Palavras-chave: contos de fadas; feminino; Psicologia Analítica. 
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O ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ÀS CRIANÇAS COM CÂNCER NO 
HOSPITAL GERAL 

 
Rayanna Alessio de Oliveira  

Patrícia Santos de Souza Delfini  
 

A contribuição da psicologia hospitalar tem sido de extrema importância para resgatar o sujeito 
da doença e situá-lo num contexto maior de sentido e significado em suas dimensões psíquica, 
social e espiritual. Na oncologia pediátrica, a atuação do profissional psicólogo é requerida e 
indispensável, pois o câncer é devastador e gera sentimentos complexos e de difícil elaboração 
para a maioria dos envolvidos, como os responsáveis pela criança, a criança e os profissionais 
da equipe multidisciplinar que zelam pelo cuidado dos pacientes. Objetivo geral: identificar as 
práticas do psicólogo na onco-pediatria no contexto hospitalar junto à equipe multidisciplinar, 
descrevendo as principais demandas emocionais evocadas pelas crianças e profissionais 
envolvidos. Método: pesquisa qualitativa realizada através de pesquisa bibliográfica de 14 
artigos analisados através da análise de conteúdo, que consiste na leitura sistemática e detalhada 
dos estudos para identificar núcleos de sentido que corroborem com o objetivo da pesquisa. 
Resultados: identificaram-se três categorias temáticas: 1. Os sentimentos evocados no contexto 
de internação da criança com câncer; 2. Recursos lúdicos como estratégia de enfrentamento da 
hospitalização da criança com câncer; e 3. O luto e enfrentamento da morte na oncologia 
pediátrica. Na primeira categoria, identificou-se que tanto as crianças quanto os profissionais 
experimentam sentimentos como: medo, tristeza, negação, estresse e angústia. A não elaboração 
desses sentimentos pode gerar consequências psíquicas graves. Na segunda categoria, 
identificou-se que a brincadeira é bastante utilizada como estratégia de enfrentamento durante 
a hospitalização, e o brincar terapêutico promove diminuição do estresse da criança e permite 
melhor entendimento sobre sua própria condição. Já na terceira, percebeu-se que o luto é 
presente nos profissionais e crianças se relacionado ao diagnóstico, tratamentos e possibilidade 
de óbito. As crianças possuem capacidade de compreender sua própria condição, sendo capazes 
de viver o luto provocado pelas implicações da doença e pela possibilidade de morrer. 
Conclusão: a idealização fantasiosa e exageradamente otimista da infância dificulta o 
enfrentamento da doença. O trabalho do psicólogo é um recurso adequado para o 
enfrentamento da doença e deve ser utilizado, a fim de promover melhor qualidade de vida da 
criança hospitalizada, dos familiares e dos profissionais de saúde. Havendo compreensão 
ampliada da criança, é possível implementar intervenções contextualizadas e coerentes com suas 
necessidades e vivências. A criança é um sujeito psíquico e social portador de direitos, que deve 
ter sua percepção, sentimentos, e vontades levados em conta. Este é um meio para tornar o 
cenário da doença e da internação hospitalar mais propício para um desenvolvimento adequado, 
assim como para um processo de elaboração dos sentimentos mais saudável e adequado para 
todos os envolvidos.  
 
Palavras-chave: psicologia hospitalar; psicologia infantil; onco-pediatria.  
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ESTUDO BASEADO NO AUTORRELATO DE CONTINGÊNCIAS FAMILIARES 
E ESCOLARES VIVENCIADAS POR UM GRUPO DE MENINAS DURANTE A 

PANDEMIA DE COVID-19 

 
Rayra Santos de Souza  

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira  
 

A adolescência é uma fase da vida com demandas próprias em domínios cognitivos, afetivos e 
principalmente de socialização. Com os desdobramentos da pandemia de covid-19, 
principalmente a restrição social e a mudança do ensino (do modo presencial para o modo 
remoto) muitos fatores associados a esses domínios tiveram impactos negativos. A saber, o 
convívio social, a prática de atividades de lazer, a socialização, a estimulação educacional e 
acadêmica, as interações familiares, o uso de mídias eletrônicas, dentre outros. Diversos estudos 
têm sido realizados visando compreender os impactos do isolamento social na qualidade de vida 
da população, todavia, embora o contexto ocasionado pela pandemia possa deixar adolescentes 
mais expostos a situações de violência e possa piorar ou gerar problemas de saúde mental em 
crianças e adolescentes, poucos estudos brasileiros têm se dedicado a investigar as vivências de 
adolescentes durante a pandemia. Frente a isto, o objetivo do presente trabalho foi descrever as 
principais contingências vivenciadas por um grupo de adolescentes do sexo feminino durante a 
pandemia de Covid-19. A amostra foi composta por 10 adolescentes com idades entre 12 e 17 
anos (média de idade= 14,3 anos, desvio padrão= 1,54). As adolescentes responderam a uma 
entrevista semiestruturada realizada de forma individual através de uma plataforma de 
videochamada. Após a coleta de dados, as entrevistas foram transcritas e os comportamentos 
verbais das participantes foram classificados em categorias funcionais, o que permitiu identificar 
as temáticas comuns nas diferentes respostas emitidas pelas adolescentes e analisá-las com base 
na literatura científica da Análise do Comportamento. Os resultados do presente estudo 
evidenciaram que o grupo de adolescentes compreende a pandemia de covid-19 como como 
um estímulo antecedente que gerou diversas mudanças no seu cotidiano e ocasionou a emissão 
de respostas emocionais, como medo e tristeza. Além disso, 80% das participantes tiveram 
algum tipo de dificuldade para acompanhar as aulas durante o período de ensino remoto 
emergencial, 80% perderam o contato com algum(a) amigo(a) em decorrência do isolamento 
social e 60% avaliaram que a própria rotina pirou com a pandemia, enquanto metade das 
entrevistadas também relatou aumento da ocorrência de desentendimentos familiares. Com isso, 
conclui-se que a pandemia de covid-19 e as medidas de isolamento social geraram impactos 
negativos para este grupo de adolescentes em diversas áreas da vida, sendo o processo de 
aprendizagem a área mais atingida. Esse cenário aponta para a importância de que mais estudos 
sejam realizados visando compreender os efeitos da pandemia para o desenvolvimento dos 
adolescentes e identificar fatores preditores e protetivos para a saúde mental infantojuvenil em 
tempos de pandemia. 
  
Palavras-chave: adolescência; pandemia; socialização.  
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PERCEPÇÃO DE ADULTOS IDOSOS POR ESTUDANTES DE PSICOLOGIA 

 
Ruth da Luz Santos  

Maria Leonor Espinosa Enéas  
 

Devido a recente Pandemia da COVID-19 a população idosa vem ganhando destaque, por 
serem mais afetados por ela. O estudo dessa população sempre teve grande relevância social, 
considerando os aumentos da expectativa de vida e as especificidades do envelhecimento. Para 
analisar temas complexos, é sugerido o uso de instrumentos projetivos, de base psicanalítica. O 
Tema Central do Relacionamento Conflituoso (CCRT) é um instrumento com estas 
características para definir padrões relacionais, ou seja, como cada pessoa conduz seus 
relacionamentos, a partir do seu desejo, da resposta do outro e da resposta do eu. Objetivo 
Geral: estudo exploratório que buscou compreender a percepção de estudantes de psicologia 
sobre o idoso. Método: Participaram do estudo 7 alunos de psicologia, de ambos os sexos, entre 
19 e 23 anos, que estavam no 5º e 7º semestres do curso, havendo representantes de todas as 
regiões da Federação, exceto da região Sul. Foi utilizada a entrevista RAP – Relationship 
Anecdotes Paradigm –, básica para formular o CCRT, sendo solicitados 6 episódios com idosos, 
identificando com quem foram e quando ocorreram. Resultados e Discussão: Foram 
analisados 49 episódios, dos quais 31 (63,4%) ocorreram com pessoas do grupo familiar. Quanto 
ao gênero, 32 (65,3%) ocorreram com mulheres. Este resultado poderia decorrer da 
predominância feminina na amostra; logo sugerem-se estudos com participantes homens para 
comparação. Com relação ao momento dos episódios, 24 (49%) ocorreram posteriormente à 
entrada na universidade. O CCRT mais frequente foi o desejo “ser amado e compreendido”, a 
resposta do outro “gostam de mim” e a resposta do eu “tenho auto-controle e auto-confiança”. 
Dentre os episódios recentes, o desejo foi “obter algo e ajudar os outros”. Esses resultados 
sugerem que as situações apresentadas tiveram caráter mais afetuoso que conflituoso. 
considerando que, em sua maioria, os eventos aconteceram com o grupo familiar, sugere-se para 
estudos posteriores que sejam solicitadas situações com pessoas fora deste grupo, além da 
aplicação de instrumentos complementares. Salienta-se também que as respostas do eu 
encontradas foram, em sua maioria, positivas, podendo contribuir para o desenvolvimento de 
competências úteis no trabalho com o idoso. Com relação as temáticas apresentadas, destacam-
se a sabedoria e a solidão nesta fase da vida, além da vivência da pandemia pelos idosos. 
Conclusão: as percepções dos participantes se transformaram ao longo do período de vida, 
sendo que durante a infância e a adolescência o idoso foi relacionado à figura do avô, e durante 
a juventude passou a ser percebido como alguém que precisa de cuidados. Ressalta-se a 
importância da discussão e reflexão nos cursos de psicologia sobre esta fase do desenvolvimento 
e os preconceitos sofridos por ela, reforçados durante a pandemia, a fim de preparar o estudante 
para o trabalho com esta população.  
 
Palavras-chave: Envelhecimento; Relacionamento; CCRT  
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ASPECTOS EMOCIONAIS E SIMBÓLICOS DA INFERTILIDADE 

 
Sarah Vilas Boas Donegar  
 Ana Lúcia Ramos Pandini  

 

O trabalho investiga o surgimento dos sentimentos negativos em relação a infertilidade na 
mulher, e os aspectos simbólicos da gestação e maternidade, uma vez que tanto a concepção 
quanto sua impossibilidade resultam em símbolos. A infertilidade possui várias causas como 
endometriose, causas ovarianas, causas ligadas a fertilização e problemas ligados a implantação 
do embrião. A mulher por si só está cercada de símbolos e mitos, esses que independem de 
tempo, como os mitos bíblicos sobre Eva e a Virgem Maria que são figuras bíblicas. Objetivo: 
Investigar os símbolos presentes na maternidade e na infertilidade e compreender os aspectos 
psicológicos decorrentes destes. Método: Pesquisa qualitativa documental de artigos científicos 
e livros de Psicologia Analítica e Psicologia da Saúde, referentes a Maternidade, Infertilidade e 
Modos de Fertilização. Discussão: A literatura descritiva apresenta a infertilidade como uma 
experiência devastadora, e compara ao diagnóstico de uma doença crônica grave, e muitos 
fenômenos psíquicos e orgânicos podem ser observados quando se vive a infertilidade, tais 
como: estresse, ansiedade, depressão, repressão de reações emocionais, desejo de realizar uma 
fertilização ou adotar uma criança rapidamente. A gestação apesar de ser muito desejada, pode 
ser um dos períodos mais estressantes na vida da mulher, já que há muitas preocupações com o 
bebê, abortos, etc.. Os estudos mais recentes apontam para uma ideia de que a infertilidade pode 
ser a origem de significativo estresse psicológico; gerar um filho traz um significado pessoal 
muito importante para a mulher, uma vez que a gravidez pode representar a confirmação de sua 
feminilidade. O desejo de maternidade muitas vezes vem de uma longa história sobre o que é 
ser mulher. A construção cultural de que o ato de conceber e criar filhos é historicamente 
atribuído ás mulheres, e isto reforça a culpa, algo que é muito presente em mulheres inférteis, e 
mulheres manifestaram alterações sexuais com diminuição da libido e relações insatisfatórias. A 
infertilidade é sentida pela mulher com uma intensidade maior. Durante o tratamento de 
fertilidade, a mulher depara-se com sensação de tristeza, incompletude, solidão e inferioridade, 
e percebem que seu desejo não está em seu poder, é comum se sentirem impotentes, fracassadas, 
deficientes, humilhadas, desamparadas e injustiçadas, apresentando sinais de depressão, 
inquietude e desânimo; nos dias que antecedem a coleta dos ócitos, surgem manifestações de 
irritabilidade, choro fácil, distúrbios do sono, lapsos de memória, oscilação do humor, etc. O 
processo de reprodução assistida é vivenciado em meio a uma grande instabilidade emocional, 
marcada por sentimentos extremos de esperança e desilusão, isto no casal também. Conclusão: 
Observa-se a importância do acompanhamento psicológico para mulheres que enfrentam 
tratamentos de infertilidade.  
 
Palavras-Chave: Maternidade, Infertilidade, Símbolos.  
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HEIDEGGER E O SUJEITO PÓS-MODERNO: UMA INTERSCEÇÃO ENTRE 
OS SUJEITOS APRESENTADOS POR BAUMAN, HALL E HEIDEGGER 

 
Smailly Henrique Terrão  

Paula Nelita da Silva Canelhas Sandrini  
 

Compreender o ser humano é um dos objetivos mais antigos da filosofia ocidental. Entretanto, 
a compreensão dessa questão não é uniforme. Hall observa que as rígidas categorias modernas 
sobre o sujeito, têm colapsado, dando lugar à visão de um sujeito fragmentado e descentrado. 
Bauman colabora com esta análise e percebe a influência da globalização neste processo de 
mudança. Martin Heidegger também rompe com os conceitos de sujeito, apresentados até 
então, ao propor uma nova ontologia. Logo, é possível levantar as seguintes perguntas: qual a 
relação entre o sujeito apresentado por Hall e Bauman e o apresentado na obra Ser e Tempo? 
E quais elos podemos estabelecer entre o sujeito apresentado por Heidegger e o surgimento do 
sujeito pós-moderno? Objetivo geral: Descrever o surgimento do sujeito pós-moderno e 
conceituá-lo; identificar e articular os conceitos de Heidegger que respondam o problema de 
pesquisa; e promover uma intersecção entre os três autores propostos. Método: Pesquisa 
exploratória de caráter bibliográfico. Como ferramenta interpretativa, utilizou-se da 
hermenêutica filosófica de Gadamer. A realização da pesquisa consiste na: exposição do 
surgimento do sujeito pós-moderno; na apresentação de informações relevantes para 
compreensão da obra de Heidegger bem como a introdução de alguns de seus conceitos; na 
apresentação do sujeito pós-moderno como é exposto por Hall e Bauman; na exposição de 
conceitos de sujeito presentes na obra Ser e Tempo, que colaborem com a concretização dos 
objetivos; na intersecção entre os três autores. Resultados: Heidegger empreende o projeto da 
construção de uma ontologia fundamental. Diferente das ontologias anteriores, há uma 
distinção entre o ser e o ente, rejeitando a nomenclatura da ontologia tradicional. Na execução 
deste projeto o autor, em Ser e Tempo, analisa o ente que compreende o ser, o ser-aí. A essência 
deste ente reside em sua constante possibilidade de poder-ser, não se limitando a essências 
predefinidas. Bauman e Hall, mesmo utilizando-se da nomenclatura tradicional, aproximam-se 
de Heidegger não apresentando um sujeito essencialista, antes, compreendem que este é 
construído em sua historicidade. No entanto, Bauman traz uma série de arquétipos que 
representam estratégias de vida do sujeito pós-moderno. Tais estratégias demonstram que o 
sujeito pós-moderno se compreende distintamente do que é visto em Heidegger, principalmente 
por ver-se distante do mundo que o circunda. Conclusão: É possível traçar aproximações e 
distanciamentos entre os conceitos de sujeito apresentados. Ambas as percepções não 
demonstram um sujeito essencialista, no entanto, as estratégias pós-modernas afastam o sujeito 
de sua historicidade. Tal sujeito, relaciona-se com o mundo circundante como se este fosse 
apenas um fruto de suas ambições, sustentando uma relação inautêntica. O retorno à perspectiva 
heideggeriana pode ser um importante contraponto que trará outra vez a relação mútua entre o 
sujeito e o mundo.  
 
Palavras-chave: Martin Heidegger; pós-modernidade; sujeito.  
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SAÚDE NO TRABALHO: AS POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL NA VISÃO DE 
EMPREGADOS 

 
Melissa Cavedon 

Sophia Arquioli Beltran 
Liliane de Paula Toledo 

 
O trabalho se dá pelo ato de trabalhar, de engajar o corpo em uma atividade e colocar a 
subjetividade e a personalidade naquilo que é feito. Ele modifica o mundo e transforma o sujeito 
que realiza essa ação, sendo um gerador de identidade. Trabalhar implica na capacidade de lidar 
com o real e encontrar soluções para enfrentá-lo, colocando a subjetividade à prova. O local de 
trabalho é onde o indivíduo passa a maior parte de sua vida e esse ambiente deve contribuir 
positivamente para sua saúde mental. Esta, quando analisada no exercício de uma atividade 
laboral, pode ser compreendida como um estado de bem-estar no qual o indivíduo manifesta 
suas capacidades, confronta os estressores de seu cotidiano e se desenvolve produtivamente. 
Quando não são proporcionadas condições favoráveis, o trabalho pode se tornar fonte de 
sofrimento patogênico, resultando na manifestação de doenças físicas ou psíquicas. Objetivo: 
Esta pesquisa almeja compreender se há ações efetivas em empresas que estejam voltadas à 
promoção da saúde mental a partir da visão dos seus empregados. Método: Trata-se de 
investigação acadêmica qualitativa, descritiva e que se vale de pesquisa de opinião pública. 
Utilizou-se um formulário online disponibilizado em redes sociais para a coleta de informações 
anônimas, garantindo a confidencialidade, privacidade e a proteção da identidade dos 
participantes voluntários. A partir dos dados coletados, realizou-se um exame sustentado na 
análise de conteúdo e no referencial teórico considerado neste estudo, incluindo dez artigos 
levantados. Resultados: A pesquisa obteve 105 respondentes, dos quais 51% afirmam haver 
políticas de saúde mental em suas empresas. Dentre esses, 97% enxergam essas ações como um 
benefício laboral para a sua saúde, mas realçam três variáveis importantes a serem consideradas 
para a manutenção desta, sendo respectivamente: o estilo de gestão/liderança, clima 
organizacional e sobrecarga de trabalho, podendo atuar como disparadores contra ou a favor da 
saúde mental laboral. Nas respostas abertas da pesquisa observaram-se vários desabafos por 
parte dos empregados apontando uma discrepância entre o discurso e a prática empresarial. Tais 
relatos demonstram que, se metade das organizações dizem possuir ações voltadas à temática 
em questão, poucas o fazem de maneira eficaz. Conclusão: A partir da análise, é possível 
destacar a importância de existir políticas organizacionais voltadas à saúde mental laboral, em 
vista do impacto positivo que elas trazem para o empregado. Atesta-se como necessário que, 
com o auxílio da área de Gestão de Pessoas e da atuação ética do Psicólogo Organizacional, a 
promoção do bem-estar e da qualidade de vida possa ser divulgada e de fato proporcionada para 
toda a empresa. Para isso, é preciso influenciar as equipes de gestão e estratégia no sentido de 
propiciar um olhar voltado às pessoas, para que o bem-estar no trabalho seja primordial em 
todos os âmbitos.  
 
Palavras-chave: saúde mental; trabalho; psicologia organizacional. 
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SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADA A 
POSSÍVEIS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NO PERÍODO PRÉ E 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 
Giulia Fonseca Ferreira Prado 

Natalia Penteado Bertolino 
Tais Morosi Lara Campos 

Sandra Ribeiro de Almeida Lopes 
 
A pandemia do COVID-19 afetou a saúde emocional da população brasileira. Ansiedade e 
depressão já eram sintomas notáveis no meio acadêmico e o isolamento social decorrente da 
pandemia levou à restrição da liberdade, à crise econômica, incertezas, e outros pontos 
agravantes. As consequências desses fatos são reações físicas e psicológicas que prejudicam o 
aluno em suas atividades acadêmicas. Essa pesquisa se aprofundou sobre a saúde mental dos  
universitários e os impactos causados pela pandemia nesse contexto. Objetivo geral: 
Objetivou-se analisar as produções científicas que abordam a saúde mental da população 
universitária associada a possíveis sintomas de ansiedade e depressão, antes e durante a 
pandemia global da COVID-19. Método: Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica 
nas bases de dados Scielo e Periódico CAPES, a fim de compreender o que os autores brasileiros 
abordam sobre possíveis sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários na 
pandemia em comparação ao período anterior. Para a coleta de dados foi utilizado um mapa 
bibliográfico realizado no Excel, de modo que os dados retirados de cada fase da pesquisa foram 
analisados a partir de duas tabelas separadas e comparadas posteriormente. Resultados: Dentre 
os 150 artigos selecionados, após analisados e conferidos de acordo com os filtros, foram 
excluídos 125 artigos totais. Os artigos restantes indicam que a ansiedade e a depressão já eram 
retratadas no meio universitário, e que os impactos em decorrência da pandemia agravaram as 
questões relacionadas à saúde mental, em especial decorrentes das incertezas e dificuldades na 
adaptação a este novo contexto. Em paralelo, dentre os resultados mais relevantes, as regiões 
do país mais impactadas pela pandemia são as que mais publicaram artigos sobre o tema. Notou-
se aumento significativo na frequência do uso das palavras: estresse psicológico, procrastinação 
e impactos sociais em decorrência do ensino remoto. Ademais, é possível observar maior 
preocupação dos cursos da área da saúde, uma vez que seus profissionais atuam na linha de 
frente dos cuidados com a população acometida. Conclusão: Concluímos que a pandemia da 
covid-19 teve um impacto significativo na saúde mental dos universitários, principalmente 
relacionados a sintomas de ansiedade e depressão em estudantes de cursos da área da saúde. 
Estudos neste momento se fazem necessários, a fim de criar hipóteses e melhorar a qualidade 
de vida dos estudantes, levando em consideração o baixo volume de artigos sobre o tema, assim 
como incentivar pesquisas e prevenir um colapso de saúde mental dessa geração universitária 
que foi impactada 
devido a COVID-19. 
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MORTE E LUTO - TEORIA CLÁSSICA E ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS 

 
Taynah Marques de Souza Farah 

Robson Jesus Rusche 
 
Apesar de ser um processo natural da vida, tão natural quanto o nascer, pouco se fala sobre a 
morte na sociedade. Segundo Freud (1915), a morte é natural, incontestável e inevitável. Essa 
resistência da sociedade em falar sobre a morte se estabelece porque, segundo Kubler-Ross 
(1998), o ser humano sempre abominou a morte e, provavelmente, sempre a repelirá. Pois a 
morte nunca é possível quando se trata de si mesmo. Freud (1915) também revela que é 
inconcebível e inimaginável morrer para o inconsciente. Para Franco e Polido (2014), cada luto 
é único e não existe maneira de padronizar ou prever de que forma o processo se dará. Contudo, 
existem diferentes tipos de luto, com algumas especificidades. Objetivo geral: Estudar e 
compreender o processo do luto sob uma perspectiva psicanalítica, abordando suas definições, 
variáveis, aspectos do desenvolvimento e a relação entre luto sadio e patológico. Método: 
Análise de entrevista a partir da metodologia das Zonas de Sentido ou Núcleos de Significação, 
que visa captar a essência do discurso do outro, estudar o processo histórico do objeto de estudo 
e não se limitar à descrição dos fatos (AGUIAR; OZELLA, 2006). Foi realizada uma entrevista 
semiestruturada com a psicanalista especialista em luto Prof.ª Dra. Maria Helena Pereira Franco. 
A entrevista abordou o luto, suas variáveis, aspectos do desenvolvimento, a teoria e a prática 
clínica. Foi gravada, transcrita e literalizada, ou seja, reescrita com as correções necessárias 
referentes aos problemas da língua falada. Na primeira leitura, foram selecionados nove 
Indicadores. A seguir, foram aglutinados pelas categorias de semelhança, complementaridade 
e/ou contradição, dando origem a quatro Zonas de Sentido (A Prática Clínica e o Luto; Luto, 
despedida e as suas variantes; Sobre a morte e a negação; O limite entre o falar e o não falar). Discussão: 
Aspectos da teoria do psicoterapeuta John Bowlby estão presentes nos núcleos de significação 
sobre A Prática Clínica e o Luto e Luto, despedida e as suas variantes. Foram notados a teoria do apego, 
fundada por ele; o choro e a ansiedade presentes no processo de luto dessa teoria. Em Sobre a 
morte e a negação foi possível perceber a relação entre as teorias de Sigmund Freud e Elisabeth 
Kubler-Ross. O último núcleo de significação, O limite entre o falar e o não falar, apresenta a 
contradição na prática psicoterapêutica entre falar e esperar o tempo do enlutado. Sigmund 
Freud explica a resistência em falar sobre a morte e os mecanismos dolorosos no processo de 
luto, mas nem sempre lidamos de forma plenamente efetiva com esses aspectos no decorrer dos 
processos psicoterapêuticos. Considerações Finais: É possível observar que os objetivos do 
trabalho foram alcançados, pois possibilitou-se analisar a teoria clássica para compreender 
aspectos contemporâneos, abordando as definições do tema e as suas variáveis a partir dos 
discursos de uma psicoterapeuta a respeito de sua prática clínica. 
 
Palavras-chave: morte e luto; práticas clínicas; psicanálise. 
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ESTRATÉGIAS DE MANEJO DE EMOÇÕES NEGATIVAS: COMO PAIS 
REAGEM ÀS SUAS PRÓPRIAS EMOÇÕES E A DE SEUS FILHOS 

 
Isabella Donnamaria 

Taynara Stefani dos Anjos 
Simone Freitas Fuso 

 

As emoções estão presentes em diversas situações humanas, uma variável multidimensional que 
está nos relacionamentos. Surgem de forma tão rápida e automática que excluem a consciência 
na participação neste fenômeno e geram respostas comportamentais adaptativas construtivas 
ou destrutivas. São relatadas seis emoções básicas: medo, tristeza, raiva, nojo, surpresa e alegria, 
sendo as três primeiras consideradas negativas. O reconhecimento das emoções em si e no outro 
se inicia nos primeiros anos de vida e as figuras parentais utilizam as práticas de socialização, 
como a modelagem ou a expressividade emocional para promover à criança pistas sobre a 
natureza, causas, comportamentos e vocabulário associados a uma emoção. O comportamento 
e resposta emocional dos pais frente às emoções dos filhos pode ser de suporte ou não-suporte, 
através da exploração dos estados emocionais e do diálogo, influenciando no desenvolvimento 
das competências de autorregulação emocional na criança. Objetivo geral: Investigar se existe 
relação entre a maneira como os pais reagem às suas próprias emoções negativas comparadas 
às suas reações diante das emoções negativas apresentadas por seus filhos. Método: Foi 
aplicado um questionário sociodemográfico e duas escalas: Escala de Dificuldades de Regulação 
Emocional (DERS -Difficulties in Emotion Regulation Scale) e Escala de Reações Parentais às 
Emoções Negativas dos Filhos (CCNES - Coping with Children’s Negative Emotions Scale). Para a 
análise estatística foram utilizados o teste de correlação de Spearman, Kruskal-Wallis e 
Friedman, com nível de significância de 5%. Resultados: A amostra foi composta por 30 mães, 
46,66% com pós-graduação e 90%, casadas. A maioria das mães possuía somente 1 filho 
(56.66%), sendo que 26% das mães possuíam somente filhas mulheres, 33% tinham somente 
filhos meninos e 16% tinham filhos de ambos os sexos. A análise da associação das escalas 
revelou que não houve associação entre as dificuldades de autorregulação e as estratégias para 
lidar com as emoções negativas dos filhos. Na escala DERS, os escores totais diferiram quanto 
ao sexo dos filhos (p=0,012), de modo que as mães de meninas apresentaram maiores 
dificuldades de regulação emocional, seguido das mães de meninos e de mães de crianças de 
ambos os sexos. As mães apresentaram maior frequência de comportamentos positivos que 
apoiam as emoções do que negativos (p<0,001). Conclusão: Desta forma, foi possível observar 
que a maneira como as mães exercem a autorregulação das suas próprias emoções, não tem 
relação com a maneira que elas lidam com as emoções negativas de seus filhos, embora as mães 
de crianças de ambos os sexos apresentaram maiores habilidades de autorregulação. Maior parte 
das estratégias utilizadas foram positivas, com destaque para compreensão e busca de solução 
frente às das emoções negativas de seus filhos.  
 
Palavras-chave: autorregulação; emoções negativas; habilidade socioemocional. 
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DIFERENTES MODOS DO USO DA MÚSICA NO TRATAMENTO DE 
CRIANÇAS COM TEA 

 
Thais Andrade Liboni  

Patricia Santos de Souza Delfini  
 

Ao longo dos últimos anos, a concepção de criança vem sendo estudada e somente no século 
XX as crianças passaram a ser vistas como seres de direitos em uma fase específica de 
desenvolvimento, com peculiaridades que merecem atenção e cuidado. Tal concepção permitiu 
que as crianças fossem reconhecidas pela sua condição de sujeito psíquico: além de seres vivos 
e sociais, são seres falantes, agentes de sua subjetivação frente às experiências no mundo. Até 
1930, a psiquiatria não se atentava ao cuidado da saúde mental de crianças e só em 1943 surgiram 
as primeiras pesquisas sobre o autismo com descrições e análises sobre esse transtorno. 
Atualmente, o autismo é classificado com maior complexidade, com múltiplas etiologias e com 
graus variáveis. Objetivo geral: Compreender como a música pode contribuir no 
desenvolvimento das habilidades em crianças com TEA, bem como a integração dessas 
habilidades no dia a dia com a utilização da música como ferramenta de intervenção. Além de 
investigar as potencialidades e limites dessa prática. Método: Pesquisa qualitativa bibliográfica 
com artigos provenientes do Google Acadêmico e do Portal de Periódicos CAPES. Foram 
realizados cruzamentos com os descritores: Autismo, Música, Psicologia e Transtorno do 
Espectro do Autismo. Os dados foram analisados a partir da análise temática de conteúdo. 
Resultados e Discussões: Foram identificados 15.107 artigos que, após critérios de exclusão, 
resultaram em 15 artigos que foram analisados e divididos em cinco categorias: (1) “Benefícios 
no comportamento e nas emoções” destacando a contribuição no desenvolvimento da 
cognição, comunicação, linguagem, socialização e psicomotricidade; (2) “Benefícios para o 
conhecimento e estímulos” indicando que quanto maior a riqueza de estímulos recebida, melhor 
será seu desenvolvimento intelectual; (3) “Benefícios para a Linguagem” enfatizando que 
técnicas de terapia musical podem ajudar na espontaneidade da comunicação, reduzindo a 
ecolalia, facilitando a compreensão da linguagem.; (4) “Apreciação Musical” expondo que o 
prazer é positivo para sua saúde psíquica; (5) “Teoria envolvendo música e TEA” apresentando 
a relação da teoria musical e da psicologia psicanalítica. Considerações finais: Concluímos que 
a música tem um papel muito importante em relação aos benefícios apresentados no 
comportamento de crianças com TEA: favorece a comunicação, cognição, linguagem, 
socialização, psicomotricidade e reduz padrões de isolamento e de comportamentos 
estereotipados. Dessa forma, conclui-se que a música contribui para o desenvolvimento das 
habilidades em crianças com TEA se usada em conjunto com outras intervenções.  
 
Palavras-chaves: Autismo, Música, Psicologia.  
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A MITOLOGIA INDÍGENA E O EMPODERAMENTO FEMININO: UMA 
ANÁLISE JUNGUIANA 

 
  Thaís Nery Nascimento 

 Sandra Fernandes de Amorim 
 

Para Byington (1986), Jung foi o responsável por incorporar à psicologia o estudo mais 
pormenorizado dos mitos como caminhos simbólicos para o desenvolvimento da consciência 
coletiva. Segundo o autor, os mitos, ao se valerem da imaginação, provocam a aproximação da 
consciência ao inconsciente coletivo. A psicologia junguiana utiliza-se dos mitos como uma 
forma de amplificar a situação existencial do sujeito que por vezes é difícil para o paciente 
compreender sem o recurso simbólico (BOECHAT, 2008).  Objetivo Geral: O objetivo geral 
do presente trabalho é utilizar os conceitos teóricos da psicologia analítica na análise de mitos e 
símbolos indígenas. Método: Para a realização deste estudo, o procedimento escolhido foi o de 
análise e interpretação dos mitos indígenas amazônicos em conjunto com contribuições teóricas 
da Psicologia Analítica. Resultados e Discussão: No mito de Iara foi observada uma disputa 
de poder político, o machismo e a misoginia que culminaram para a desintegração do animus 
de Iara e isso acabou gerando uma revolta dentro dela; evidenciou-se também o arquétipo da 
Grande Mãe dentro do mito, visto que Iara protegia fortemente a natureza marinha. No mito 
das Icamiabas foi observada uma grande rejeição aos homens; além disso, o mito das icamiabas 
traz uma forte presença do arquétipo da Grande Mãe, a imagem arquetípica da mulher protetora 
e provedora de suas terras. As Icamiabas protegiam a natureza e tudo o que tinha nela, lutavam 
bravamente contra aqueles que tentassem ameaçar o seu espaço e a mãe natureza. O arquétipo 
da mulher selvagem descrito por Estés (2018) também está presente no mito, visto que as 
Icamiabas eram mulheres independentes, assemelhavam-se a lobos, prontas para caça e para 
proteção; o animus das Icamiabas é evocado de uma forma pouco estruturada, uma vez que a 
projeção que as Icamiabas fazem nos homens se dá apenas em torno de aspectos negativos, 
ameaçadores, tanto para elas quanto para a mãe natureza. Um aspecto simbólico que o mito traz 
é o amuleto Muiraquitã. O mito Naiá e Jaci apresenta uma ligação simbólica direta com uma 
relação amorosa entre duas mulheres, visto que Jaci é a deusa lua; e a lua, é, simbolicamente, 
uma divindade feminina, enquanto o sol, é, simbolicamente, uma divindade masculina. Pode-se 
realizar uma análise comparativa com o mito de Narciso e Eco em torno do amor patológico e 
o conceito eixo ego-self. O mito de Naruna evoca o tema do poder de escolha, o poder da 
mulher não querer ser subjugada; a narrativa traz um aspecto interessante: ela tem 
comportamentos que muitos homens, na sociedade patriarcal, têm. O animus de Naruna traz 
aspectos negativos da figura masculina, visto que a índia mantém uma imagem dos homens 
apenas para o casamento e a reprodução. Considerações finais: Através do presente trabalho, 
foi possível discutir vários elementos necessários para relembrarmos e resgatarmos a força 
feminina do imaginário amazônico e trazermos à contemporaneidade aspectos importantes do 
inconsciente coletivo feminino. 
 
Palavras-chave: Mitologia Indígena; Psicologia Analítica; Feminismo. 
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SAÚDE MENTAL DOS COLABORADORES DE EMPRESAS EM MEIO À 
PANDEMIA DE COVID-19 

 
Victoria Scamarone Tamasevicius 

Daniel Branchinida Silva 
 

A pandemia causada pela COVID-19 impactou todos os setores do mundo, envolvendo a 
economia, o turismo, a saúde, a educação, o trabalho, entre outros, promovendo uma mudança 
que para muitos são temporárias e para outros definitivas. Diante deste cenário, os 
colaboradores de diversos segmentosde empresas acabaram sendo afetados pela rápida 
adaptação a qual tiveram que passar subitamente, sem explicações prévias, tirando muitos da 
“zona de conforto’’àqual estavam acostumados.Objetivo geral: Compreendera saúde mental 
dos colaboradores de empresas em meio a pandemia.Método: Estudo feito com trabalhadores 
de diferentes segmentos de empresas,de ambos os sexos,de diferentes regiões do Brasil. Foi 
aplicado um questionário estruturado com 17 questões de múltipla escolha. Foram aferidas as 
questões sobre as vantagens e desvantagens do home office, além de seu impacto sobre a saúde 
mental. Resultados: A amostra foi composta por 200 indivíduos:84% mulheres, 65% com 
idades de 18 a 27 anose 84% residindo em São Paulo. Em relação ao que as empresas 
providenciaram para o home office, 30%dos entrevistados disseram que mantiveram o seu salário 
normal, sem redução. Quanto às vantagens dohome office, 24% disseram que ganharam tempo 
sem deslocamento,porém em relação às desvantagens,16% lamentaram o isolamento 
profissionale 77% mencionaram alteraçõesno comportamento no home office. Em relação àsaúde 
mental, 84%afirmaram que a saúde mental piorou por conta da pandemia, embora75%tenham 
consideradoa experiência do home officepositiva durante a pandemia. Conclusão: Foram 
mencionadas dificuldades em relação ao home officepormais da metade da amostra, que teve seu 
comportamento modificadopor conta dapandemia. 
 
Palavras-chave: saúde mental; covid-19; teletrabalho. 
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HERMENÊUTICAS EM CONFLITO: A REFLEXÃO DE PAUL RICOEUR 
ACERCA DA PSICANÁLISE FREUDIANA 

 
Vinicius Aredes Barbosa  
Jonas Moreira Madureira  

 
Em meio aos debates da Querela dos métodos, Freud defendia que sua teoria era pertencente às 
ciências naturais. Inúmeros teóricos criticaram seu empreendimento por entenderem que se 
tratava de reduzir o sujeito às perspectivas mecanicista e naturalista. Contudo, Ricoeur 
discordou deste ponto, ao alegar que a psicanálise possui um discurso misto que se refere tanto 
à energética quanto à hermenêutica. Assim, na obra De l’interprétation: essai sur Freud (1965), o 
autor propôs a defesa dessa tese e posicionou o freudismo no conflito das hermenêuticas. Logo, 
surgem as seguintes perguntas: qual a relação entre a análise de Ricoeur, especificamente acerca 
da interpretação de Freud, e o conflito das interpretações? E qual a contribuição desta relação 
para o problema da tensão entre fanatismo e ecletismo no cenário atual da psicologia? Objetivo 
geral: Analisar a obra, compreendendo o levantamento das problemáticas da teoria freudiana, 
a construção dos argumentos, a articulação destes em sua interpretação filosófica da psicanálise 
e realizar a aplicação da análise ricoeuriana no atual cenário acadêmico da psicologia. Método: 
Pesquisa bibliográfica. A realização consiste na apresentação biográfica dos autores centrais e a 
contextualização histórica; na exposição sintetizada da obra, contendo os argumentos e textos 
complementares; na articulação dos escritos de Freud e artigos referentes à sua posição; e na 
elucidação do problema da pesquisa, discorrendo acerca da interpretação ricoeuriana e sua 
aplicação no meio acadêmico atual. Resultados: O autor empreende uma investigação por toda 
obra freudiana e identifica em sua epistemologia a hermenêutica. No entanto, distingue-a da 
hermenêutica clássica do compreender e a define como hermenêutica da suspeita. Segundo o autor, 
sua hermenêutica se diferencia das demais, pois, conserva, nas dinâmicas econômicas do 
aparelho psíquico e na análise cultural, a dimensão energética. E, ao mesmo tempo, caracteriza-
se por hermenêutica no tocante à interpretação da multiplicidade dos sentidos, tanto nos 
símbolos intrapsíquicos quanto nos fenômenos culturais. Assim, Ricoeur alega que o freudismo 
não se adequa à polarização entre o compreender e explicar. Mas, define-se por uma 
complementação de ambos. Conclui que por ser interpretação, a psicanálise deve ser posta no 
conflito hermenêutico. Para isso, o autor defende a filosofia reflexiva, que utiliza critérios que 
não se reduzem às exigências positivistas e nem ao relativismo, como capaz de arbitrar o 
conflito. Conclusão: A contraproposta à polaridade se relaciona ao contexto científico atual. A 
psicologia ainda apresenta um intenso conflito entre a exclusividade, nos termos positivistas, e 
o relativismo das teorias. Assim, a análise de Ricoeur contribui como uma alternativa que visa 
evitar o reducionismo das polaridades e, através do conflito hermenêutico arbitrado pela 
filosofia reflexiva, garantir o desenvolvimento da psicologia em todas as suas dimensões.  
 
Palavras-chave: Paul Ricoeur; Sigmund Freud; hermenêutica.  
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TRANSTORNO DE COMPULSÃO ALIMENTAR PERIÓDICA E TERAPIA 
COMPORTAMENTAL DIALÉTICA (DBT): LEVANTAMENTO DE ARTIGOS 

NACIONAIS 

 
Leticia Bernardi Pinto 

Vitória Schibuola De Paula 
Cristina Moreira Fonseca 

 
O presente trabalho abordou questões relacionadas ao Transtorno de Compulsão Alimentar 
Periódica e a Terapia Comportamental Dialética enquanto proposta de intervenção. O 
Transtorno de Compulsão Alimentar Periódica (TCAP) é caracterizado por ingestão, em um 
período de tempo pré-determinado de uma quantidade de alimento relativamente maior do que 
a maioria dos indivíduos consumiria no mesmo período sob circunstâncias similares, além da 
sensação de falta de controle sobre a ingestão durante o episódio. Desenvolvida a partir do 
estudo e investigações de intervenções e técnicas para o tratamento de pacientes com 
comportamento suicida, a Terapia Comportamental Dialética (DBT) entende que determinados 
comportamentos alimentares como o chamado binge funcionam como moderadores de uma 
intolerância a determinados estados afetivos em indivíduos com estratégias de regulação afetiva 
pouco adaptativas. Objetivos: Considerando, então, a possível relação entre compulsão 
alimentar e uma desregulação afetiva/emocional procurou-se verificar como a DBT, enquanto 
proposta de intervenção, vem contribuindo no tratamento de pessoas com Transtorno de 
Compulsão Alimentar Periódica (TCAP). Método: Foi realizado um levantamento de artigos 
científicos, de caráter qualitativo, na literatura brasileira. Resultados: Os estudos apontam 
contribuições da DBT para o tratamento do TCAP e comportamentos compulsivos alimentares 
a, pelo menos, curto prazo, considerado 6 meses. Não há estudos suficientes, nessa revisão, para 
além do prazo de um semestre. No mais, há uma relação entre a dificuldade da regulação 
emocional tanto na manutenção quanto nas recaídas de comportamentos compulsivos 
alimentares periódicos. Conclusão: Embora escasseiam estudos sobre a eficácia da DBT, na 
literatura nacional, como forma de intervenção para o tratamento do TCAP, os resultados 
existentes demonstram sua eficácia. 
 
Palavras-chave: Terapia comportamental dialética, transtorno de compulsão alimentar 
periódica, 
compulsão alimentar. 
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ESTUDO SOBRE A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL NO CONXETO 
DA COVID-19 

 
Pedro Toloi Zacharias  

Wendell de Araújo Santos Filho  
 

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi definida, na década de 1980, pelo psiquiatra norte-
americano Richard Gardner, como um distúrbio infantil que acometeria crianças e adolescentes 
envolvidos em situações de disputa de guarda. No contexto brasileiro, o tema da Alienação 
Parental ganhou destaque a partir de 2010 com a promulgação da Lei 12.318 que dispõe sobre 
a alienação parental e altera o art. 236 da Lei no 8.069/1990. Vemos, entretanto, que durante o 
isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), os conflitos 
familiares cresceram, assim como os divórcios e consequentemente, os divórcios litigiosos. Em 
relação aos casais que já estavam separados, a situação de isolamento gerou problemas no regime 
de guarda e visitas dos filhos. Isso posto, consideramos importante e relevante que sejam 
realizados estudos sobre o tema da alienação Parental no contexto da pandemia do COVID-19. 
Objetivo: investigar como o contexto da pandemia do COVID-19 influencia na ocorrência, 
manifestação e manejo nos casos de alienação parental a partir da perspectiva de profissionais 
atuantes na área. Método: Estudo de natureza qualitativa. Utilizamos de entrevista 
semiestruturada como instrumento para coleta de informações. As entrevistas foram aplicadas 
em 4 participantes, 2 psicólogos e 2 advogados. Os dados coletados foram analisados por meio 
da metodologia de Análise de Conteúdo. Resultados: A partir da análise dos dados coletados, 
pudemos reconhecer 2 categorias temáticas recorrentes no discurso dos participantes: Alienação 
Parental e Gênero; Alienação Parental e Pandemia. Pudemos identificar que o contexto de 
pandemia e o isolamento social serviram como catalisadores de práticas de alienação parental, 
durante esse período. Porém é importante ressaltar que apesar de tal fenômeno estar presente 
em diversos casos durante o período de quarentena, o acesso da população ao sistema judiciário 
e assistencial, as audiências e atendimentos foram limitados. Assim sendo, podemos dizer que a 
pandemia do COVID 19 dificultou os processos de análise e assistência na área da família. 
Conclusão: O estudo aponta que o contexto de pandemia evidenciou ainda mais a existência 
do fenômeno da alienação parental e mais especificamente, dos conflitos familiares. O estudo 
também demonstra a necessidade de investimento e desenvolvimento de ações intersetoriais 
capazes de responder às demandas das crianças e adolescentes em situação de violência 
intrafamiliar. Vale ressaltar ser fundamental o aprimoramento de práticas de assistência e 
cuidado às famílias.  
 
Palavras-chave: Alienação Parental; pandemia; conflitos familiares  
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O QUE COMUNICAM OS ARTIGOS CIENTÍFICOS ACERCA DA RELAÇÃO 
ENTRE SUICÍDIO E MINORIAS SEXUAIS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

DE 2010 A 2021 

 
Bruno Silva de Carvalho 

Eduardo Fraga de Almeida Prado 

 
É sabido que a população LGBTQIA+, entendida também como uma minoria sexual, tem um 
sofrimento psíquico causado também por questões como o preconceito e a discriminação por 
parte de núcleos sociais como o familiar, escolar e o laboral, acarretando a ocorrência de 
transtornos mentais bem como desfechos negativos, sendo um deles o comportamento suicida. 
Objetivo geral: O presente trabalho teve por objetivo entender a relação entre suicídio e 
minorias sexuais (população LGBTQIA+) através de um estudo qualitativo-exploratório, 
trazendo à tona o que os artigos científicos do período de 2010 a 2021 versam a respeito. 
Método: Para coleta de documentos as plataformas de busca escolhidas foram: Google 
Acadêmico, Scielo, Biblioteca Virtual em Saúde - BVS e Periódicos Eletrônicos em Psicologia - 
Pepsic. Como critérios de inclusão considerou-se: artigos produzidos no Brasil; disponibilidade 
do texto integral; formato de artigo científico (sendo descartados os demais tipos de produção 
acadêmica); e que citavam ou discutiam a associação entre minorias sexuais e suicídio. Como 
resultado foi obtida uma amostra de 54 artigos de 221 encontrados. Como método de análise 
optou-se pela análise de conteúdo de Laurence Bardin. Resultados: As categorias que surgiram 
da análise dos artigos foram a fonte das afirmações, revelando que os levantamentos costumam 
ser feitos por pesquisadores e em boa parte por organizações como Grupo Gay da Bahia – 
GGB; a segunda categoria que emergiu diz respeito aos motivos da associação entre suicídio e 
minorias sexuais, mostrando o papel predisponente  do preconceito e discriminação contra essa 
população seja no âmbito familiar como escolar e outros, bem como mostra que a constante 
ameaça de perda de direitos também provoca sofrimento nesta população. Verificou-se que as 
áreas que mais produzem a respeito são aquelas cujas temáticas de estudo vão ao encontro com 
os motivos que surgiram como predisponentes, sendo elas a Educação, a Psicologia, o Direito, 
o Serviço Social e a Enfermagem. Conclusão: A partir da análise das categorias e da produção 
da última década foi também possível inferir que o aumento da produção acadêmica a respeito 
vai ao encontro com a escassez de dados em levantamentos por pastas como Ministério da 
Saúde, que poderiam produzir dados epidemiológicos mais representativos a respeito do 
suicídio, visto que dispõe de ferramentas como a ficha de notificação SINAN, entre outros 
recursos, levando a entender que, em âmbito governamental, o sofrimento dessa população 
encontra-se silenciado. Além do exposto, conclui-se que o levantamento serve de alerta para o 
atendimento de minorias sexuais na clínica, cabendo aos psicólogos a atenção aos relatos de 
discriminação e ameaça à direitos como fatores de sofrimento que podem contribuir para o 
comportamento suicida.  
 
Palavras chave: Suicídio, LGBT+, LGBTQ+, LGBTQ+, LGBTQI+, LGBTQIA+ e 
LGBTQIAP+. 
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SAÚDE MENTAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADA A 
POSSÍVEIS SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO NO PERÍODO PRÉ E 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 
Giulia Fonseca Ferreira Prado 

Natalia Penteado Bertolino 
Tais Morosi Lara Campos 

Sandra Ribeiro de Almeida Lopes 
 

A pandemia do COVID-19 afetou a saúde emocional da população brasileira. Ansiedade e 
depressão já eram sintomas notáveis no meio acadêmico e o isolamento social decorrente da 
pandemia levou à restrição da liberdade, à crise econômica, incertezas, e outros pontos 
agravantes. As consequências desses fatos são reações físicas e psicológicas que prejudicam o 
aluno em suas atividades acadêmicas. Essa pesquisa se aprofundou sobre a saúde mental dos 
universitários e os impactos causados pela pandemia nesse contexto. Objetivo geral: Objetivou 
se analisar as produções científicas que abordam a saúde mental da população universitária 
associada a possíveis sintomas de ansiedade e depressão, antes e durante a pandemia global da 
COVID-19. Método: Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica nas bases de dados 
Scielo e Periódico CAPES, a fim de compreender o que os autores brasileiros abordam sobre 
possíveis sintomas de ansiedade e depressão em estudantes universitários na pandemia em 
comparação ao período anterior. Para a coleta de dados foi utilizado um mapa bibliográfico 
realizado no Excel, de modo que os dados retirados de cada fase da pesquisa foram analisados 
a partir de duas tabelas separadas e comparadas posteriormente. Resultados: Dentre os 150 
artigos selecionados, após analisados e conferidos de acordo com os filtros, foram excluídos 
125 artigos totais. Os artigos restantes indicam que a ansiedade e a depressão já eram retratadas 
no meio universitário, e que os impactos em decorrência da pandemia agravaram as questões 
relacionadas à saúde mental, em especial decorrentes das incertezas e dificuldades na adaptação 
a este novo contexto. Em paralelo, dentre os resultados mais relevantes, as regiões do país mais 
impactadas pela pandemia são as que mais publicaram artigos sobre o tema. Notou-se aumento 
significativo na frequência do uso das palavras: estresse psicológico, procrastinação e impactos 
sociais em decorrência do ensino remoto. Ademais, é possível observar maior preocupação dos 
cursos da área da saúde, uma vez que seus profissionais atuam na linha de frente dos cuidados 
com a população acometida. Conclusão: Concluímos que a pandemia da covid-19 teve um 
impacto significativo na saúde mental dos universitários, principalmente relacionados a sintomas 
de ansiedade e depressão em estudantes de cursos da área da saúde. Estudos neste momento se 
fazem necessários, a fim de criar hipóteses e melhorar a qualidade de vida dos estudantes, 
levando em consideração o baixo volume de artigos sobre o tema, assim como incentivar 
pesquisas e prevenir um colapso de saúde mental dessa geração universitária que foi impactada 
devido a COVID-19. 
 
Palavras-chave: Saúde Mental; Pandemia; Universitários. 
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LIDERANÇA FEMININA E CARREIRA: IMPACTOS DA DESIGUALDADE DE 
GÊNERO NA SUBJETIVIDADE DAS MULHERES NO ÂMBITO 

ORGANIZACIONAL 

Ana Carolina Croce 
Paloma Crociati  

Daniel Branchini  
 

A desigualdade de gênero é marcante na história da mulher em nossa sociedade. No passado, a 
mulher era associada apenas à figura materna e às atividades domésticas, fatos que impactaram 
na sua representação no mundo do trabalho. Mesmo hoje abrangendo 40% da população 
economicamente ativa, segundo o IBGE, as mulheres ainda recebem salários menores e são a 
minoria nas posições de liderança nas organizações. Crenças, estereótipos e vieses inconscientes 
são usualmente utilizados para explicar esta problemática, que influencia a subjetividade dessas 
mulheres no ambiente corporativo. Objetivo: Identificar e relatar o impacto da falta de 
representatividade feminina em cargos de liderança sobre a subjetividade de mulheres líderes 
dentro do ambiente corporativo. Método: Estudo realizado com mulheres em cargos de 
liderança, entre 25 e 40 anos, residentes na cidade de São Paulo, que atuam no ambiente 
corporativo. Foi aplicado um roteiro de entrevista semiestruturado com 10 perguntas referentes 
à construção de carreira e trajetória profissional. Foram realizadas 8 entrevistas remotas, 
precedidas do envio de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para a interpretação 
dos dados foram criadas categorias de análise de forma a agrupar os resultados obtidos na 
pesquisa. Resultados: Foi confirmado que a subjetividade e o perfil de liderança das mulheres 
sofrem impactos devido à desigualdade de gênero e pelos vieses inconscientes reforçados 
historicamente. Observou-se que essas mulheres ao longo de sua carreira demonstraram um 
esforço notório para adquirir as habilidades de liderança, e ao adquirirem esse perfil de “líder”, 
relataram possuir características consideradas masculinas. Foi pontuada também a diferença de 
postura entre os gêneros, na qual segundo as entrevistadas, o gênero feminino possui um perfil 
de liderança com mais empatia, cuidado e atenção, que aparenta se importar mais com o trabalho 
realizado do que o gênero oposto. A diferença de oportunidades também foi trazida nas 
respostas, quando algumas chegaram até mesmo a perder projetos ou promoções, além de quase 
todas as entrevistadas terem sofrido algumas situações de preconceito ao longo de suas carreiras 
profissionais. Por fim, 6 de 8 mulheres relataram não ter um bom equilíbrio entre vida pessoal 
e trabalho, ressaltando novamente os impactos da desigualdade para a atribuição de papéis entre 
os gêneros. Conclusão: Foi possível estudar o impacto da desigualdade de gênero e suas 
implicações dentro do ambiente corporativo em cargos de liderança, porém, por mais que esses 
dados percentuais tendem a melhorar gradativamente, a equidade depende de modelos mentais 
gradualmente ressignificados, que não sejam baseados em vieses inconscientes pautados na 
construção dos papéis de gênero.  
 
Palavras-chave: liderança feminina; desigualdade de gênero; ambiente corporativo.  
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UMA 
ANÁLISE DE ONZE ESTUDOS TIPO REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Beatriz Ferraz dos Santos Petry 

Tammy Abadi 
Rinaldo Molina 

 
O número de alunos com deficiência (PCD) matriculados nas instituições de ensino superior 
(IES) vem crescendo anualmente. Em 2018 esse número chegou a 43.633. Emergem nas 
universidades, a necessidade de se tornarem instituições flexíveis e permeáveis a novos recursos 
e oportunidades, pautadas em uma ética contemporânea, a ética do acesso, que contrapõe os 
tradicionais modelos assistencialistas. Pensar uma educação inclusiva, requer a construção de 
uma pedagogia reflexiva e a equiparação de oportunidades, para que as pessoas com deficiência 
tenham acesso a serviços, ambientes e bens que auxiliem na busca e realização de seus objetivos. 
Prerrogativas que são subsidiadas pelas políticas públicas, como Lei Brasileira da Inclusão n° 
13.146 e a Lei de Cotas n° 12.711/12. Para auxiliar tal processo, a acessibilidade, seus contornos 
e dimensões (arquitetônicas, de comunicação, instrumentais, atitudinais, programáticas e 
metodológicas) são explorados como ferramentas que colaboram para garantia de acesso e 
representatividade dos alunos PCD de forma segura e autônoma. OBJETIVO GERAL: 
Identificar quais os aspectos mais relevantes do processo de inclusão de PCD no ensino 
superior. MÉTODO: Estudo de revisão bibliográfica – Coleta de dados: Portal de Periódicos 
da Capes, PePsic, Scielo e Google Acadêmico - Descritores utilizados para busca de forma 
combinada: “ensino superior”, “educação superior'', “inclusão”, “pessoas com deficiência”, '' 
estado da arte”. Foram selecionados os artigos tipo mapeamento, revisão bibliográfica, estudo 
da produção acadêmica sobre pessoas com deficiência no ensino superior. Compuseram a 
amostra final 11 artigos. Os textos foram organizados e analisados a partir de oito categorias: 
acessibilidade arquitetônica, acessibilidade pedagógica, acessibilidade atitudinal, instituições de 
ensino superior público x instituições de ensino superior privado, professores, acessibilidade 
programática, acessibilidade instrumental, acessibilidade nas comunicações. ANÁLISE: A 
escassez de publicações cientificas acerca da temática é destaque nestes estudos. Por outro lado, 
os estudos indicam a preocupação com a criação de programas de inclusão nas IES. Tanto nas 
IES públicas, onde se concentram a maioria das produções científicas, tanto as IES particulares, onde se 
concentram o maior número de alunos com deficiência, práticas inclusivas ainda são uma 
problemática, devido o sucateamento por cortes de verbas na primeira, e interesses na 
mercantilização da educação na segunda. Ações de acessibilidade arquitetônica ainda são evidentes 
sendo fácil encontrar recorrentes faltas de rampas, banheiros inacessíveis, falta de pisos 
antiderrapantes, falta de vagas em estacionamentos para cadeirantes e refeitórios e praças de 
alimentação inacessíveis. A acessibilidade pedagógica alcança discussões acerca de currículos que 
empreguem além de novas formas metodológicas de avaliação do ensino-aprendizagem, ações 
voltadas para debates acerca da inclusão social, convivência e interação. A acessibilidade 
instrumental ainda é pouco citada, bem como os investimentos em novas tecnologias. Há poucos 
exemplos nestas investidas, o que alerta para o desconhecimento de diferentes tipos de 
deficiência e de diferentes formas de atendimento para pessoas com a mesma deficiencia. 
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Quanto a acessibilidade comunicacional os estudos indicam que apesar do ingresso na instituição, 
muitos alunos não possuem conhecimento de seu funcionamento, e esbarram em diferentes 
barreiras de comunicação. Sobre os professores se evidenciou que não estão preparados e 
orientados para receber alunos na prática da educação inclusiva, devido à escassez dos temas 
durante suas formações, movimento que gera grande angústia e preconceito nos discentes.  No 
entanto, mesmo os que julgam não estar envolvidos em ações e projetos de aprimoramento da 
educação inclusiva, não desconsideram que a educação é direito garantido a todos. É discutida 
a possibilidade de implementar uma gestão social, na garantia da acessibilidade atitudinal, 
quebrando as barreiras atitudinais e os preconceitos velados frente aos estigmas da deficiência, 
que construídos socialmente, tornam-se os maiores desafios para a permanência dos alunos nas 
instituições de ensino. CONCLUSÃO: O estudo mostra que apesar de ainda existirem 
diferentes posturas frente à deficiência, estão sendo construídos novos modelos pedagógicos 
voltados à prática de uma educação comprometida com a autonomia e valorização das 
potencialidades atribuídas aos alunos PCD. Sendo um processo de aprendizagem coletiva, que 
propõe revisão de atitudes e papéis a fim de não retroceder a modelos frágeis e limitantes, mas 
responder de forma positiva à prerrogativa da razão última da existência das instituições de 
ensino, garantia de direitos e incentivo à cidadania. Ao se pensar nos investimentos necessários 
dá-se ênfase a formação e preparo de professores e intervenções que englobam acessibilidade 
atitudinal, tema dispare para transformação gradativa das atitudes frente às pessoas com 
deficiência, entendendo que tal condição não limita, define e nada atesta sobre suas 
potencialidades e possibilidades. 
 
Palavras-chave: Inclusão; Ensino Superior; Acessibilidade. 
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: UMA 
ANÁLISE DE ONZE ESTUDOS TIPO REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Beatriz Ferraz dos Santos Petry 

Tammy Abadi 
Rinaldo Molina 

 
O número de alunos com deficiência (PCD) matriculados nas instituições de ensino superior 
(IES) vem crescendo anualmente. Em 2018 esse número chegou a 43.633. Emergem nas 
universidades, a necessidade de se tornarem instituições flexíveis e permeáveis a novos recursos 
e oportunidades, pautadas em uma ética contemporânea, a ética do acesso, que contrapõe os 
tradicionais modelos assistencialistas. Pensar uma educação inclusiva, requer a construção de 
uma pedagogia reflexiva e a equiparação de oportunidades, para que as pessoas com deficiência 
tenham acesso a serviços, ambientes e bens que auxiliem na busca e realização de seus objetivos. 
Prerrogativas que são subsidiadas pelas políticas públicas, como Lei Brasileira da Inclusão n° 
13.146 e a Lei de Cotas n° 12.711/12. Para auxiliar tal processo, a acessibilidade, seus contornos 
e dimensões (arquitetônicas, de comunicação, instrumentais, atitudinais, programáticas e 
metodológicas) são explorados como ferramentas que colaboram para garantia de acesso e 
representatividade dos alunos PCD de forma segura e autônoma. OBJETIVO GERAL: 
Identificar quais os aspectos mais relevantes do processo de inclusão de PCD no ensino 
superior. MÉTODO: Estudo de revisão bibliográfica – Coleta de dados: Portal de Periódicos 
da Capes, PePsic, Scielo e Google Acadêmico - Descritores utilizados para busca de forma 
combinada: “ensino superior”, “educação superior'', “inclusão”, “pessoas com deficiência”, '' 
estado da arte”. Foram selecionados os artigos tipo mapeamento, revisão bibliográfica, estudo 
da produção acadêmica sobre pessoas com deficiência no ensino superior. Compuseram a 
amostra final 11 artigos. Os textos foram organizados e analisados a partir de oito categorias: 
acessibilidade arquitetônica, acessibilidade pedagógica, acessibilidade atitudinal, instituições de 
ensino superior público x instituições de ensino superior privado, professores, acessibilidade 
programática, acessibilidade instrumental, acessibilidade nas comunicações. ANÁLISE: A 
escassez de publicações cientificas acerca da temática é destaque nestes estudos. Por outro lado, 
os estudos indicam a preocupação com a criação de programas de inclusão nas IES. Tanto nas 
IES públicas, onde se concentram a maioria das produções científicas, tanto as IES particulares, onde se 
concentram o maior número de alunos com deficiência, práticas inclusivas ainda são uma 
problemática, devido o sucateamento por cortes de verbas na primeira, e interesses na 
mercantilização da educação na segunda. Ações de acessibilidade arquitetônica ainda são evidentes 
sendo fácil encontrar recorrentes faltas de rampas, banheiros inacessíveis, falta de pisos 
antiderrapantes, falta de vagas em estacionamentos para cadeirantes e refeitórios e praças de 
alimentação inacessíveis. A acessibilidade pedagógica alcança discussões acerca de currículos que 
empreguem além de novas formas metodológicas de avaliação do ensino-aprendizagem, ações 
voltadas para debates acerca da inclusão social, convivência e interação. A acessibilidade 
instrumental ainda é pouco citada, bem como os investimentos em novas tecnologias. Há poucos 
exemplos nestas investidas, o que alerta para o desconhecimento de diferentes tipos de 
deficiência e de diferentes formas de atendimento para pessoas com a mesma deficiencia. 
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Quanto a acessibilidade comunicacional os estudos indicam que apesar do ingresso na instituição, 
muitos alunos não possuem conhecimento de seu funcionamento, e esbarram em diferentes 
barreiras de comunicação. Sobre os professores se evidenciou que não estão preparados e 
orientados para receber alunos na prática da educação inclusiva, devido à escassez dos temas 
durante suas formações, movimento que gera grande angústia e preconceito nos discentes.  No 
entanto, mesmo os que julgam não estar envolvidos em ações e projetos de aprimoramento da 
educação inclusiva, não desconsideram que a educação é direito garantido a todos. É discutida 
a possibilidade de implementar uma gestão social, na garantia da acessibilidade atitudinal, 
quebrando as barreiras atitudinais e os preconceitos velados frente aos estigmas da deficiência, 
que construídos socialmente, tornam-se os maiores desafios para a permanência dos alunos nas 
instituições de ensino. CONCLUSÃO: O estudo mostra que apesar de ainda existirem 
diferentes posturas frente à deficiência, estão sendo construídos novos modelos pedagógicos 
voltados à prática de uma educação comprometida com a autonomia e valorização das 
potencialidades atribuídas aos alunos PCD. Sendo um processo de aprendizagem coletiva, que 
propõe revisão de atitudes e papéis a fim de não retroceder a modelos frágeis e limitantes, mas 
responder de forma positiva à prerrogativa da razão última da existência das instituições de 
ensino, garantia de direitos e incentivo à cidadania. Ao se pensar nos investimentos necessários 
dá-se ênfase a formação e preparo de professores e intervenções que englobam acessibilidade 
atitudinal, tema dispare para transformação gradativa das atitudes frente às pessoas com 
deficiência, entendendo que tal condição não limita, define e nada atesta sobre suas 
potencialidades e possibilidades. 
 
Palavras-chave: Inclusão; Ensino Superior; Acessibilidade. 
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REFLEXÃO CRÍTICA A RESPEITO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 
Gabriela Kaufman 

Rinaldo Moli 

 
A intenção de nossa pesquisa é discutir as políticas públicas relacionadas à educação especial no 

Brasil. Dados extraídos do Panorama Nacional e Internacional da Produção de Indicadores 

Sociais de 2018, informam que aproximadamente 14 milhões de pessoas apresentam algum tipo 

de deficiência, esse montante representa 6,7% da população do Brasil. Apesar de representarem 

uma parcela relativamente pequena da população, as pessoas com deficiência ainda não 

conquistaram seu lugar político e social como minorias. Isso significa que, mesmo com leis e 

políticas públicas direcionadas à sua tutela, não há garantia do reconhecimento de seu lugar 

social ou da efetividade das políticas públicas criadas a seu favor. Nesse sentido, a reflexão crítica 

a respeito das Políticas Públicas direcionadas a Educação Especial no Brasil evidencia a 

necessidade de certos questionamentos. Será que as escolas brasileiras estão adequadamente 

preparadas para atender os alunos da Educação Especial? Quais são os desafios enfrentados 

atualmente, no que diz respeito ao ensino destas crianças? O Estado fornece apoio legal e social 

para que as políticas públicas direcionadas à educação especial no Brasil possam se efetivar? 

Estas são algumas questões que este trabalho se propõe a responder. Objetivo Geral: 

Apresentar a trajetória das políticas públicas referentes à educação especial das crianças no 

Brasil. Entender os momentos histórico-sociais que colaboraram para as principais mudanças 

na Educação Especial no Brasil. Indicar quais medidas ainda podem ser aprimoradas para uma 

melhoria na qualidade de ensino destas crianças. Método: revisão bibliográfica –– coleta de 

dados:  portal Capes em 5 etapas: Busca de publicações, filtragem das publicações entre os anos 

de 2016 a 2020, publicações de acesso aberto, seleção por título da publicação, seleção pelo 

resumo. Palavras Chaves combinadas: Educação Especial e Políticas Públicas Educação 

Especial e Legislação; Pessoa com deficiência e Políticas Públicas; Pessoa com deficiência e 

Legislação; Pessoa com deficiência e Educação. - Foram selecionados 28 artigos. Análise e 

Conclusão: O estudo demonstra que o Brasil apresenta um importante histórico de 

implementação de Políticas Públicas direcionadas a Educação Especial, resultando em avanços 

significativos ao longo dos anos.  No entanto, ainda existem barreiras a serem superadas para 

uma real inclusão da Pessoa com Deficiência no âmbito educacional. Evidencia-se a necessidade 

de investimentos em políticas de conscientização e de planejamento, que instrumentalizem 

adequadamente os profissionais da Educação Especial e forneçam os subsídios necessários para 

estas instituições de ensino. 

 
Palavras-chave: Educação Especial; Políticas Públicas; Pessoa com deficiência.  
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DIFERENTES TIPOS DE AÇÚCARES: UM OLHAR SOBRE A ÓTICA 
TECNOLÓGICA, ECONÔMICA E NUTRICIONAL EM BOLOS CASEIROS 

 
Beatriz de Oliveira Suplicy Mazzola 

Giovana Montalbo da Silva 
Andrea Carvalheiro Guerra Martins 

 
O ato de consumir um produto envolve variáveis antropológicas, psicológicas, culturais e 
econômicas. O marketing nutricional fornece informações ao indivíduo para a adequação de suas 
necessidades diárias. Novos alimentos com apelo midiático de saudabilidade são lançados 
diariamente visando a promoção da alimentação adequada. Desde os primórdios, o açúcar é um 
dos ingredientes mais utilizados na culinária, sendo fonte de energia e de carboidratos. Esse 
ingrediente possui funções de conservação, coloração, textura e modificação de sabores nas 
preparações de bolos. Avaliar qualitativamente os diferentes tipos de açúcares disponíveis no 
mercado nacional do ponto de vista tecnológico, econômico e nutricional em bolos com 
preparo e receita caseira. Estudo de caráter experimental, realizado na casa de uma das autoras. 
Os ingredientes utilizados nas receitas foram comprados em comércio local. Para as preparações 
dos bolos foi utilizado a mesma proporção da receita, sendo o único variante o tipo de açúcar 
(de coco, demerara, mascavo, refinado e mel). A avaliação sensorial foi realizada pelas autoras 
através da escala hedônica. As diferenças entre os maiores e os menores valores de calorias, 
quantidade de carboidratos, proteínas e ferro das preparações são: 18 kcal, 3,2 g, 0,1 g e 0,4 mg, 
respectivamente. Entretanto, as gorduras totais em todas as preparações, não relataram valores 
significativos. O valor do custo da receita mostrou um aumento de 298% entre os extremos 
estudados. Obteve-se bolos com quantidades menores que 15% da Ingestão Diária 
Recomendada (IDR), sendo assim não sendo considerados fontes de ferro de acordo com a 
legislação vigente. A análise sensorial  apresentou a impressão geral (considerando os atributos: 
aparência, densidade, sabor, textura e volume) com a maior nota, 8,2, o bolo preparado com 
açúcar demerara e o de menor nota, 3,4,  o com mel. Este estudo se propoe a estudar a influencia 
dos açúcares nas prepações de bolos. É possível notar que o custo monetário da receita teve um 
aumento significativo com os diferentes tipos de açúcar. Por outro lado, os valores nutricionais 
não apresentam a mesma tendência. A escolha do açúcar para ser utilizado nas preparações pode 
depender dos aspectos sensoriais e valor monetário ao inves dos valores nutricionais. 
 
Palavras-chave: açúcar, bolo e nutrição. 
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DIETAS DE EMAGRECIMENTO E REGANHO DE PESO 

 

    Camila Vitória da Silva 
                                                                                                                Marcia Nacif 

 
A obesidade é uma doença crônica multifatorial, caracterizada pelo excesso de gordura no 
organismo. Suas causas vão desde os aspectos genéticos aos hábitos alimentares, associados ao 
sedentarismo. Na busca pela redução ponderal, as pessoas são tentadas a usar estratégias de 
restrição calórica associadas à prática de exercícios físicos, contudo, os resultados não se 
mostram animadores em médio e longo prazo, quando se trata de cenários epidemiológicos. 
Alguns estudos têm demonstrado que até dois terços das pessoas recuperaram mais peso do 
que haviam perdido após dietas restritivas. Objetivo: Avaliar a prevalência de praticantes de 
atividade física que tiveram reganho de peso, após dietas de emagrecimento. Metodologia: 
Trata-se de um estudo transversal, realizado com praticantes de atividade física, de ambos os 
sexos, maiores de 18 anos, que haviam realizado dietas de emagrecimento há mais de seis meses. 
A coleta de dados foi realizada por meio do preenchimento de um questionário on-line, 
composto por questões sociodemográficas (sexo, idade, escolaridade), prática de atividade física 
(modalidade, frequência, duração), alimentação (Marcadores de consumo alimentar – SISVAN, 
2015) e dados sobre prática de dietas e reganho de peso. Resultados: Foram avaliados 55 
indivíduos, com idade média de 34 anos, sendo 67,3% (n= 37) do sexo feminino e a maior parte 
com ensino superior incompleto. Quanto a prática de atividade física, a maioria relatou fazer 1 
hora por dia, sendo a musculação e a caminhada as modalidades mais mencionadas. Observou-
se que 72,7% (n= 40) dos participantes tinham o hábito de fazer dietas para emagrecer, sendo 
a Low Carb e o Jejum Intermitente, as mais adotadas. Os participantes relataram terem perdido 
em média 4,96 kg em 2,2 meses de práticas alimentares restritivas, porém 52,7% tiveram 
dificuldades em manter o peso. Apenas 34,6% das pessoas, conseguiram manter o peso por 3 a 
6 meses após a dieta de emagrecimento. Conclusão: Os dados mostraram que há muita 
dificuldade na adesão a dietas restritivas, mostrando a importância de mudança de hábitos 
alimentares consistentes.  

 
Palavras-chave: Obesidade, Reganho de peso, Termogênese Adaptativa. 
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MOTIVAÇÕES PARA A PRÁTICA DO VEGANISMO E VEGETARIANISMO 
NUMA AMOSTRA DE PRATICANTES DA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
Carolina Hae Soo Lee 

Ana Cristina Medeiros Moreira Cabral 

 
Atualmente, é possível observar que dietas veganas e vegetarianas tem sido muito discutidas nos 
últimos anos em diversos meios de comunicação e vem atraindo muitos olhares de pessoas que 
tentam entendê-la como movimento de conscientização, envolvendo uma diversidade de 
conceitos associada com outras dimensões da existência. O vegetarianismo é o regime alimentar 
que exclui os produtos de origem animal, existindo nele variações ou subtipos; como o 
ovolactovegetarianismo, o lactovegetarianismo, o ovovegetarianismo, além do vegetarianismo 
estrito. O veganismo engloba práticas alimentares e sociais motivadas pela não exploração ou 
uso de animais em todos os setores possíveis, desde a alimentação até itens de consumo. 
Sabendo disto, estamos vivendo em uma época em que a questão de saudabilidade não se 
restringe à escolha de uma dieta alimentar, cada vez mais nota-se a necessidade de envolver 
questões ecológicas e sociais para reafirmar tais escolhas. Objetivos: identificar o motivo da 
escolha de se aderir à uma dieta vegana ou vegetariana no Brasil numa amostra de praticantes 
da cidade de São Paulo. Métodos: Esta pesquisa caracterizou-se por um estudo transversal, 
com análise qualitativa dos resultados. Foi elaborado um questionário online pela plataforma 
Google forms, divulgado através das plataformas sociais Facebook, Instagram e Whatsapp, com 
questões abertas, a uma amostra de 22 participantes, habitantes da cidade de São Paulo e adeptos 
a dietas veganas/vegetarianas há pelo menos um ano. Resultados e discussão: Os resultados 
foram coletados no fim de abril. Segundo os resultados, a amostra teve participação de 72,7% 
de indivíduos de 18 a 30 anos, a maioria do sexo feminino (90,9%). As informações coletadas 
afirmam que a dieta vegana/vegetariana é considerada hoje como um ‘estilo de vida’, mais do 
que uma dieta, associados também a ‘identidade pessoal’. Apesar de algumas discrepâncias, 
como o de sentimento de dificuldade em manter o estilo de vida devido a fatores como a 
precificação, houve no geral resultados que demonstraram similaridade na mentalidade dos 
adeptos, sendo que a causa ética, a sustentabilidade, e a saudabilidade foram os pontos em 
comum mais evidentes. Conclusão: O presente estudo possibilitou um aprofundamento da 
própria autora ao movimento da dieta vegana/vegetariana no Brasil e mundo afora, suas origens, 
seus dilemas e suas várias interpretações. O movimento é relativamente novo, não apenas no 
Brasil, mas no mundo todo, não apenas como alimentação, mas como causa e estilo de vida. 
Acredita-se que cada vez mais irá se falar do veganismo nas gerações futuras como modelo de 
dieta, de conscientização e de respeito, aos animais e ao planeta. A pesquisa apresentou 
limitações por haver número pequeno de participantes e ser restrito à cidade de São Paulo. Nas 
próximas pesquisas sugere-se maior aprofundamento dos temas relacionados ao impacto social 
e ecológico causado pelas dietas veganas e vegetarianas no Brasil.  

 
Palavras-chave: dieta vegana, vegetarianismo, movimento.  
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AVALIAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS NO PRIMEIRO ANO DE 
VIDA 

 
Caroline Andrea Rafacho Prais 

Mônica Glória Neumann Spinelli 
 
Os primeiros anos de vida de uma criança são caracterizados por um crescimento e 
desenvolvimento muito rápidos, e a alimentação e a nutrição desempenham um papel 
fundamental para garantir que esses fenômenos ocorram corretamente. A qualidade e a 
quantidade dos alimentos que as crianças consomem são aspectos críticos e estão relacionados 
à saúde e à nutrição, portanto, serão beneficiados por toda a vida, pois a infância é uma das 
etapas da vida mais vulnerável a sofrer deficiências nutricionais e doenças. 
Crianças que são amamentadas exclusivamente durante os primeiros seis meses possuem menos 
probabilidade de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis na infância, adolescência e 
idade adulta. Conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), após a 
amamentação exclusiva até os seis meses de idade, a introdução alimentar deve ser iniciada. Essa 
é a fase em que a alimentação dos bebês começa a incorporar outros alimentos além do leite 
materno. Recomenda-se iniciar a introdução de outros alimentos na dieta alimentar e, ao mesmo 
tempo, se possível, continuar a amamentar até os 2 anos de idade. O estudo teve como objetivo 
avaliar quanti-qualitativamente a frequência do aleitamento materno e a introdução da 
alimentação complementar em crianças de zero a 12 meses. Foi realizado um questionário online 
divulgado nas redes sociais, para grupos de mães com crianças nessa faixa etária e utilizado um 
TCLE assinado pelas participantes. Resultados: A amostra total foi composta por 56 mães de 
crianças com idade de 6 a 18 meses, sendo 55,3% entre 6 e 8 meses. A maior parte das mães, 
tem entre 20 e 35 anos, alto grau de escolaridade (66,1%) e 46,4% trabalham fora do domicílio. 
Foram orientadas sobre a importância da amamentação 82,1%. Receberam aleitamento materno 
exclusivo 61,1% das crianças entre 4 e 6 meses e 30,35% teve introdução de outro leite com 
menos de 30 dias de vida. Dentre os principais motivos para interrupção do aleitamento, 28% 
referiram o não ganho de peso, 22% o estudo ou trabalho da mãe, diminuição/término do leite 
12% e choro do bebê 10%, totalizando 72%.  A introdução antecipada da alimentação 
complementar ocorreu com 25% das crianças. Chá e suco foram introduzidos antes dos 6 meses 
para 14,3 e 10,8%, respectivamente. Os alimentos mais oferecidos nessa idade foram frutas 
(24,9%), legumes (17,8%) e leguminosas, (10,7%) e os menos foram ovos (5,4%) e peixe (3,6%). 
Embora com erros, pode ser observado que, para boa parte, a alimentação foi adequada, o que 
leva a concluir que os grupos de mães, se bem trabalhados, podem ser uma ferramenta de 
educação alimentar adequada. 
 
Palavras-chaves: introdução alimentar e aleitamento materno. 
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RISCO DE DISBIOSE INTESTINAL E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DE 
PSICOLOGIA 

 
Debora Berbert de Oliveira  

Erica Joselaine do Nascimento  
Rosana Farah Simony Lamigueiro Toimil 

 
A depressão é uma das principais causas de incapacitação do mundo, sendo caracterizada como 
um período proeminente e persistente de humor depressivo. Não há mecanismos biológicos 
completamente estabelecidos para essa doença, contudo, algumas alterações da microbiota 
intestinal parecem estar envolvidas neste quadro. Objetivo: Descrever o padrão alimentar, o 
risco de disbiose intestinal e de depressão em estudantes de psicologia. Materiais e métodos: 
Foram convidados a participar os estudantes de graduação de psicologia de uma instituição de 
ensino superior particular da cidade de São Paulo, regularmente matriculados entre o 1 e 5 ano 
do curso. Devido à grande heterogeneidade na quantidade de estudantes do gênero feminino e 
masculino, foram excluídos estudantes do sexo masculino da amostra, tais quais estudantes que 
não responderam a todas as questões. Sendo assim, apenas 43 estudantes do sexo feminino 
participaram do estudo. Foi elaborado e aplicado questionário sociodemográfico e questionário 
alimentar para identificar o perfil alimentar. Para avaliação do risco de depressão e ansiedade foi 
utilizado o instrumento avaliativo PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) e a Escala de Transtorno 
Geral de Ansiedade (GAD-7). A escala de Bristol foi utilizada para verificar o risco de disbiose 
intestinal. Todos os dados foram coletados por meio da plataforma Google Forms. Resultados: 
Das estudantes avaliadas, cerca de 62,7% (n=27) possuíam entre 21 e 25 anos de idade. Em 
torno de 48,8% (n=21) não praticam nenhum tipo de atividade física no dia a dia e somente 
34,9 % (n=15) fazem atividades 1 a 3 vezes na semana.  Ainda, 60,5% (n=26) classificaram seu 
sono como bom, com total de horas de sono entre 7 e 8 horas ao dia (72,1%; n=31). A média 
de refeições consumidas permaneceu em 3 a 5 por dia em 81,4% (n=35) das entrevistadas, 
embora com baixo relato de consumo de alimentos integrais, água, prebióticos, probióticos e 
fibras. Houve alteração na alimentação durante o período pandêmico em 49% dos participantes 
e 52,1% (n=25) das entrevistadas apresentaram alguma alteração intestinal importante como 
constipação ou diarreia. Entre as participantes, 86% (n=37) pontuaram positivamente para risco 
de desenvolver depressão maior e, apesar disto, 60,5% (n=26) denotaram sinais e sintomas 
negativos de ansiedade. Conclusão: Estudantes de psicologia aparentemente podem apresentar 
maiores chances de desenvolver depressão maior e possíveis alterações intestinais. É importante 
considerar que o número limitado da amostra e ausência do gênero masculino para comparação 
dos dados podem fazer os resultados deste estudo não aplicáveis em todas as populações de 
estudantes de psicologia. A pandemia e longo período de isolamento social ao qual estas 
estudantes foram submetidas podem ter alterado os resultados comportamentais, mentais e 
alimentares. Assim, os resultados podem não condizer com a realidade, logo são necessários 
mais estudos para comprovar tais achados.   
 
Palavras-chave: Disbiose, ansiedade, depressão. 
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COMPORTAMENTO ALIMENTAR E IMAGEM CORPORAL DE BAILARINOS 
PROFISSIONAIS ASSOCIADOS ÀS PERCEPÇÕES NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

 
Eugênia Granha Vasconcellos 

Andrea Romero de Almeida 
 

A dança determina padrões físicos que impõem desafios constantes aos bailarinos. A busca 
incessante pela perfeição engloba a preocupação com o peso e a forma corporal e pode estimular 
a prática de comportamentos alimentares transtornados. A vigilância exercida por superiores e 
colegas de trabalho pode influenciar na percepção e grau de insatisfação com a imagem corporal, 
bem como incentivar a busca por medidas extremas para perda de peso, tornando essencial que 
se investigue mais sobre fatores relacionados à organização interna e processo de trabalho nas 
companhias de dança. Objetivo: Analisar o comportamento alimentar e imagem corporal de 
bailarinos profissionais e a percepção dos mesmos sobre questões relativas à alimentação no 
ambiente de trabalho. Metodologia: Foram avaliados 52 bailarinos, de ambos os sexos, de 
companhias de dança profissionais das regiões sudeste e sul do Brasil. Aplicou-se a Escala de 
Atitudes Alimentares Transtornadas (EAAT), para a avaliação do comportamento alimentar, e 
a Escala de Silhuetas Brasileiras, para a avaliação da percepção de imagem corporal. Um 
questionário semiestruturado, elaborado pela própria autora, foi utilizado para análise da 
percepção dos bailarinos sobre questões associadas à alimentação no seu ambiente de trabalho. 
Resultados: Dos bailarinos avaliados, 50% eram homens e 50% mulheres e 78,8% eram de 
companhias de dança contemporânea. A maioria se apresenta em eutrofia (86,5%). Mulheres e 
homens se mostraram igualmente insatisfeitos com a imagem corporal (73% e 73,1%, 
respectivamente). Diferenças estatisticamente significativas por sexo foram encontradas, com o 
grupo feminino desejando majoritariamente uma silhueta menor (69,2%) e o masculino 
desejando uma silhueta menor (38,5%) ou maior (34,6%). Identificou-se atitudes alimentares 
pouco disfuncionais e baixo risco de desenvolvimento de transtornos alimentares, sem 
diferenças estatisticamente significativas entre os gêneros, embora, pela análise aprofundada dos 
estudos de validação da EAAT, a pontuação masculina (71,08) possa indicar risco discretamente 
mais elevado em relação à feminina (67,54). A autocobrança por estar em forma revelou-se 
superior à pressão exercida por superiores e colegas de trabalho, embora a vigilância vertical e 
horizontal seja percebida em algum nível. A maioria reporta que o tema alimentação não é 
abordado de forma frequente e responsável dentro do ambiente de trabalho. Conclusão: Em 
contrapartida às atitudes alimentares pouco disfuncionais, a alta insatisfação corporal e a 
autocobrança por estar em forma, muito presente nos bailarinos, pode estar relacionada à uma 
exigência específica do universo da dança. A relação entre bailarinos, superiores e seus pares, no 
que diz respeito à alimentação, parece não ser conflituosa. Entretanto, o fato deste tema não ser 
devidamente abordado dentro do ambiente de trabalho reflete pouca atenção das instituições 
para uma questão importante e inerente ao ofício dos bailarinos. 
 
Palavras-chave: comportamento alimentar, imagem corporal, bailarinos. 
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AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DE CONSUMIDORES SOBRE A NOVA 
ROTULAGEM FRONTAL DE ALIMENTOS 

 
Gabriel Guth Esteves 

Juliana Masami Morimoto 
 

Uma das políticas públicas para a alimentação saudável consiste nas legislações de alimentos que 
regulamentam a produção e a comercialização de produtos alimentícios. O Brasil está em 
processo de reestruturação da rotulagem nutricional. No dia 07 de outubro de 2020 a Diretoria 
Colegiada aprovou por unanimidade a nova regra sobre a rotulagem nutricional frontal para se 
adequar à mobilização internacional e às demandas da população que vem sofrendo com o 
aumento das DCNT. Objetivo: Avaliar a percepção de consumidores sobre a rotulagem frontal 
a ser adotada pelas empresas de alimentos brasileiras. Método: Trata-se de uma pesquisa de 
delineamento transversal, realizada com entrevistados do Brasil inteiro, entre agosto de 2020 a 
junho de 2021. A coleta de dados foi realizada por plataforma online entre fevereiro e março de 
2021. Cada indivíduo respondeu um formulário de percepção sobre a rotulagem nutricional 
frontal elaborado para a finalidade deste estudo, além de características demográficas e 
socioeconômicas. Foram apresentadas formas possíveis de rotulagem frontal e os participantes 
tiveram que responder se entendem o que estava sendo apresentado. Para a análise estatística 
foram analisadas diferenças nas respostas por sexo pelo teste do qui-quadrado, considerando 
nível de significância de 5% e foram realizados no programa SPSS versão 21. Resultados: A 
amostra final foi composta por um total de 70 indivíduos, sendo 54% do sexo masculino e 44% 
do feminino. A maioria, solteiros (89%) e com escolaridade superior incompleto (41%). A mãe 
(46%) é a pessoa que mais faz compras de produtos alimentícios, seguido do pai (16%) e do 
próprio respondente da pesquisa (16%). Em relação ao hábito de leitura dos rótulos, a grande 
maioria dos entrevistados afirmou consultar os rótulos dos alimentos que consome. Uma maior 
proporção de mulheres lê sempre os rótulos para comprar os produtos alimentícios (n=12) e 
para ter uma alimentação saudável (n=13) em relação à proporção de homens (n=3 em ambas 
as questões e na frequência sempre). A maioria das mulheres relatou que conhece o suficiente 
de nutrição para ser capaz de utilizar a informação nutricional dos produtos alimentícios (n=24) 
em relação aos homens (n=9), com diferença estatisticamente significativa. A maioria de ambos 
os sexos notou diferença entre os rótulos (94%), referiu compreender as informações da nova 
rotulagem frontal (93%) e deixaria de comprar um produto alimentícios dependendo da 
informação frontal (54%), sem diferença estatística por sexo. Conclusão: A nova proposta de 
Rotulagem Nutricional Frontal de alimentos proposta pela Anvisa facilita a compreensão do 
conteúdo nutricional e oferece um suporte técnico para auxiliar os consumidores a fazerem 
escolhas alimentares mais saudáveis, atendendo às demandas nacionais de saúde pública para 
combater e reduzir a incidência de doenças crônicas não transmissíveis no País.  
 
Palavras-chave: Rotulagem de alimentos, Informação Nutricional, Comportamento do 
Consumidor. 
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ADESÃO AO TRATAMENTO NUTRICIONAL EM PACIENTES COM DOENÇA 
RENAL CRÔNICA EM HEMODIALISE 

 
Helen Costa Netto de Oliveira 

Keli Adriana Mendes Ribeiro 
Ana Paula Bazanelli 

 
A Doença Renal Crônica (DRC), em especial a fase de dialítica, destaca-se como um problema 
de saúde pública mundial em função das altas taxas de morbimortalidade. Para aumento da 
sobrevida dos pacientes, diminuição da morbidade e recuperação da qualidade de vida, a adesão 
do paciente no tratamento é um ponto crucial, com destaque à adesão ao tratamento 
nutricional. Objetivo: Avaliar a adesão dos participantes com DRC em hemodiálise ao 
tratamento nutricional. Métodos: Trata-se de um estudo de delineamento transversal, incluindo 
pacientes com DRC, com idade igual ou superior a 18 anos, submetidos a terapia regular de HD 
por pelo menos 3 meses e participantes de grupos de discussão e apoio a doença em uma rede 
social. Os dados foram coletados mediante aplicação de dois instrumentos que foram 
disponibilizados em uma plataforma online de criação de formulários, o Google Forms. O 
primeiro instrumento foi um questionário sociodemográfico, econômico, clínico, e nutricional 
para caracterização da amostra. O segundo instrumento foi a Escala Renal Adherence Behaviour 
Questionnaire (RABQ), que é um questionário composto de 25 itens que avaliam o nível de 
aderência, de acordo com o comportamento dos pacientes frente às restrições de potássio, 
fósforo, sódio e líquido, e a tomada de medicamento. Para essa escala, os maiores escores 
indicam maior frequência de comportamentos de aderência. Resultados: A amostra foi 
constituída de 51 indivíduos, sendo a maioria do sexo feminino (63%), com idade média de 45 
± 10 anos, não fumantes (80,4%), de raça branca (60,8%) e encontram-se em sobrepeso (43%). 
Metade da amostra apresentava nível superior completo (52,8 %) e 16 indivíduos (31%) faziam 
tratamento de HD há mais de 5 anos. Considerando as doenças de base, hipertensão e diabetes 
foram mais prevalentes, (39% e 9%, respectivamente). Em relação a adesão às medidas de 
tratamento em HD, a RABQ identificou que a maioria dos pacientes obteve pontuação máxima 
para as dimensões de restrição de líquidos (625 ptos), potássio/fósforo (340 ptos), autocuidado 
(290 ptos) e momentos de dificuldades (425 ptos), mostrando comportamentos de muito boa 
aderência. Já para a restrição de sódio (76 ptos), grande parte da amostra obteve um escore 
indicativo de comportamentos de boa aderência Conclusão: O presente estudo concluiu que 
os pacientes em HD apresentaram uma adesão excelente em relação ao tratamento nutricional. 
Estes resultados reforçam a importância do nutricionista em promover educação nutricional 
contínua aos pacientes com DRC associando técnicas de intervenção adequada a fim de 
melhorar o comportamento de adesão desse público às recomendações nutricionais. 
 
Palavras-chave: Doença Renal Crônica. Hemodiálise. RABQ.  
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INFLUÊNCIA DAS PRÁTICAS ALIMENTARES NA PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA 

 
Júlia Queiroz Reis Boccia  

Renata Furlan Viebig 

O Câncer de Mama é uma neoplasia de grande incidência entre as mulheres do mundo todo, 
sendo que tanto seu aparecimento como sua evolução podem estar relacionado a fatores 

dietéticos e antropométricos. Objetivo: Revisar os conhecimentos atuais sobre a importância 
da Nutrição na prevenção e no tratamento do Câncer de Mama em mulheres. Metodologia: 
Tratou-se de uma revisão integrativa da literatura, embasada em uma investigação focada na 
questão definida nos objetivos, a qual buscou identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as 
evidências relevantes disponíveis, comparando-as quanto aos seus resultados. Foi realizada 
busca de estudos nacionais e internacionais em bases de dados eletrônicas: SciELO, Google 
Acadêmico, Periódicos – CAPES, Lilacs e PubMed, a partir de agosto de 2020. O período 
determinado para a seleção dos artigos foi delimitado entre os anos de 2017 e 2021, sendo 
selecionados apenas artigos sobre dieta e Câncer de Mama em mulheres. As palavras-chave 
definidas para a busca foram: câncer, câncer de mama, terapia nutricional, obesidade, fatores de 
risco, pacientes, estado nutricional, prevalência de câncer. Resultados: Dos vinte e oito estudos, 
nove evidenciaram a influência da dieta na prevenção do Câncer de Mama. As pesquisas 
apontaram que a dieta mediterrânea, rica em frutas e hortaliças e reduzida em gorduras e carnes 
vermelhas, reduz o risco do Câncer de Mama, além de conter peixes que podem ser alimentos 
protetores. Outros onze estudos evidenciaram que a maioria dos pacientes portadores desta 
doença tiveram influência do tratamento oncológico no seu estado nutricional, sendo 
evidenciado, em especial, o ganho de peso. A maioria das pacientes com o Câncer de Mama 
apresentaram excesso de peso segundo o IMC em decorrência a quimioterapia. Por outro lado, 
parte dessas pacientes apresentou risco nutricional e de desnutrição, além de não atingirem as 
necessidades energéticas e proteicas recomendadas. Com isso, embora seja comum que as 
pacientes apresentem desnutrição, o ganho de peso é ainda mais prevalente ao longo do 
tratamento da doença. Dos oito estudos sobre a influência dos fatores dietéticos e nutricionais 
mostrou que eles possuem um grande desempenho e influenciaram na qualidade de vida durante 
o período do tratamento da doença. Conclusão: Com base na literatura pesquisada, a 
alimentação considerada saudável para uma pessoa em tratamento de câncer consiste em uma 
dieta nutricionalmente equilibrada, rica em vegetais, frutas, grãos integrais, sem excesso de 
gordura saturada, rica em peixe e pobre em carne vermelha. Os estudos recentemente 
publicados e aqui apresentados confirmaram que as intervenções nutricionais bem planejadas 
contribuem para a prevenção do Câncer de Mama em mulheres e melhoram o prognóstico 
destas pacientes durante o tratamento quimioterápico.  

 

Palavras-chave: Câncer de Mama; tratamento quimioterápico; estado nutricional; intervenção 

nutricional. 
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COMPORTAMENTO DE RISCO PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES E 
SATISFAÇÃO CORPORAL ENTRE NUTRICIONISTAS 

 
Luiza Lobo Zeballos 

Andrea Romero de Almeida 

 
Os transtornos alimentares (TA) caracterizam-se por um distúrbio crônico no comportamento 
vinculado à alimentação. O mesmo gera consequências no consumo ou na absorção de 
alimentos, comprometendo de forma significativa a saúde física ou o funcionamento 
psicossocial. Nutricionistas, assim como outros profissionais da saúde, são mais sensíveis as 
demandas de padrão social, visto que se espera que sejam modelos de hábitos alimentares 
saudáveis e corpo magro, o que para muitos se traduz em sucesso profissional. Nutricionistas 
são suscetíveis a desenvolver atitudes sugestivas de transtorno alimentar e de insatisfação com 
a imagem corporal. Podendo haver uma relação direta com a área profissional escolhida. 
Objetivo:  Avaliar a prevalência de comportamentos de risco relacionados com transtornos 
alimentares e satisfação com a imagem corporal entre nutricionistas residentes da cidade de São 
Paulo. Metodologia: Foram avaliados nutricionistas, de ambos os sexos, residentes da cidade 
de São Paulo. Aplicou- se um questionário online com perguntas sobre antropometria para 
avaliação do estado nutricional. Um indicador de atividade física foi aplicado a partir de 
perguntas conforme adotado em estudo brasileiro do Ministério da Saúde. Para avaliar a 
satisfação com a imagem corporal foi utilizado o Body Shape Questionnaire (BSQ), para a 
presença de atitudes sugestivas de transtorno entre os nutricionistas, utilizou-se os 
questionários: Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26) e Teste de Investigação Bulímica de 
Edimburgo (BITE).  E para avaliar a presença do comer transtornado foi aplicado o 
questionário de Ortorexia Nervosa (ORTO-15). Resultados: Dos nutricionistas avaliados 3,4% 
(n=2) eram do sexo masculino e 96,6% (n=56) do sexo feminino. Mais da metade (53,4%) dos 
nutricionistas apresenta-se em eutrofia com IMC médio dentro dos padrões de normalidade 
(24,62 kg/m²). 69% praticavam exercício físico pelo menos uma vez por semana. Não houve 
diferenças estatisticamente significativas por sexo na classificação do IMC e no indicador de 
atividade física. 56,9% (n=33) de todos os participantes apresentaram classificação normal de 
satisfação corporal. Todavia o questionário resultou em diferenças estatisticamente significativas 
por sexo. Pois todos os homens (n=2) tiveram uma classificação normal de satisfação corporal, 
já entre as mulheres 55,4% (n=31). 44,6% das participantes apresentaram alguma insatisfação 
corporal. Dentre os testes EAT-26, BITE e ORTO-15 somente mulheres manifestaram 
pontuações positiva à presença de comportamento de risco para transtornos alimentares e 
comer transtornado, o que equivale a 69,6% (n=39) das participantes. 25% das nutricionistas 
obtiveram uma pontuação considerada positiva para transtorno alimentar (EAT +) e 12,5% 
apresentaram score elevado no teste BITE o que significa presença de comportamento 
alimentar compulsivo e grande possibilidade de bulimia nervosa. 71,4% apresentaram alta 
especificidade para diagnóstico de ortorexia. Também é possível observar a relação do estado 
nutricional com a satisfação corporal, pois 66,67% dos nutricionistas com satisfação com a 
imagem corporal normal estavam em eutrofia. E 84,62% das classificados com insatisfação 
grave com a imagem corporal possuem o estado nutricional acima da eutrofia (>24,9 kg/m²). 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

173 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

72,4% pretendiam buscar também uma relação saudável com a alimentação com a escolha do 
curso de nutrição. Conclusão: Somente nutricionistas mulheres apresentaram comportamento 
de risco para transtornos alimentares, comer transtornado e insatisfação com a imagem corporal. 
Dentre elas 69,6% manifestaram comportamento de risco e 44,6% apresentaram alguma 
insatisfação corporal. Sugere-se que novos estudos sejam desenvolvidos com maior número de 
nutricionistas para efeito de comparação.  
 
 Palavras-chave: transtornos alimentares, satisfação corporal, nutricionistas. 
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DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTA DE MATERIAL VIRTUAL EDUCATIVO 
PARA ORIENTAÇÃO NUTRICIONAL DE INDIVÍDUOS COM SINTOMAS DA 

SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL (SII): DIETA LOW-FODMAPS 

 
Mariana Cerne Aufieri 
 Renata Furlan Viebig 

 

A Síndrome do Intestino Irritável (SII) é uma doença funcional do intestino caracterizada por 
dor e desconforto abdominais associados às alterações intestinais, podendo resultar em outros 
sintomas gastrointestinais. O consumo de carboidratos mal absorvidos e rapidamente 
fermentados no intestino (FODMAPs) tem se relacionado com o agravamento dos sintomas, 
logo, uma dieta restrita nesses açúcares – dieta low-FODMAP – se tornou a principal terapia 
nutricional para o manejo dos sintomas característicos da SII. A internet é o principal meio de 
busca de informações relacionadas à saúde pelo público leigo e seu uso para divulgar 
informações sobre o processo saúde-doença tem aumentado cada vez mais. Objetivo geral: 
Desenvolver uma proposta de material educativo virtual atualizado cientificamente para 
orientação nutricional e alimentar de indivíduos com sintomatologia semelhante à SII, 
relacionada à dieta low-FODMAP. Método: Tratou-se de um estudo metodológico no qual foi 
desenvolvida uma proposta de material educativo virtual sobre orientação nutricional e 
alimentar para ser veiculado na rede social Instagram futuramente. Foi feito um levantamento de 
artigos, Diretrizes e documentos técnicos sobre o assunto, cujas recomendações foram 
simplificadas no material para uma linguagem mais didática. O material educativo produzido 
referiu-se a postagens em estilo “carrossel” do Instagram, compostas por conjuntos de artes 
gráficas e legendas escritas. Principais resultados: Foram selecionados e reorganizados em 
grupos os tópicos relevantes para serem abordados na proposta educativa conforme a 
semelhança dos assuntos: “SII e FODMAPs”, “Dieta low-FODMAP” e “Estilo de vida”; os 
grupos foram divididos em subgrupos semanais: “SII”, “diagnóstico da SII”, “causas e manejo 
da SII”, “FODMAPs”, “sobre a dieta”, “nutrição e a dieta na prática”, “gastronomia”, “dicas 
para maior sucesso na dieta” e “alimentação saudável”. Uma linha de raciocínio dos tópicos 
permitiu a elaboração do material de maneira mais organizada, para facilitar um processo mais 
coerente de informação. A partir da pesquisa e organização dos materiais técnicos levantados, 
foram produzidas 59 artes para postagens na rede social, as quais foram subdividas em 10 
postagens no estilo “carrossel”. O material proposto, caso seja aplicado, deverá seguir um 
cronograma de 9 semanas, tendo um assunto principal postado por semana. Conclusão: Foram 
abordadas questões clínicas, bioquímicas, nutricionais, sociais e comportamentais para garantir 
melhor entendimento do assunto pelos usuários da rede social, a partir de uma linguagem 
simplificada. O material elaborado não tem o intuito de substituir a conduta médica e 
nutricional, mas tende a incentivar os futuros leitores a buscarem o diagnóstico definitivo e a 
melhor conduta para seus sintomas, fornecendo dicas para aqueles que forem indicados para 
realizar a dieta. 
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Palavras-chave: Síndrome do Intestino Irritável. Dieta low-FODMAP. Educação nutricional. 
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AVALIAÇÃO DOS MÉTODOS UTILIZADOS PARA DIAGNÓSTICO E 
CUIDADOS NA SARCOPÊNICA EM IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Patricia Santos da Silva 

 Daniela Maria Alves Chaud 
 

A sarcopenia, condição comum entre idosos, é diagnosticada mediante ferramentas que 
identificam a diminuição na massa e função muscular; consequências da baixa ingestão de 
proteínas, calorias e outros nutrientes e diminuição da atividade física que são situações 
frequentes nessa fase. É um importante problema, por ser limitadora ou incapacitante funcional 
e tem os piores desfechos em pacientes hospitalizados. Para rastreamento da perda de massa 
muscular foram desenvolvidos questionários, parâmetros europeus, exames de imagens, e 
exames que avaliam a caminhada e a força palmar. Objetivo geral: Realizar uma revisão 
bibliográfica sobre os instrumentos utilizados para o diagnóstico e para os cuidados na 
sarcopenia em idosos não institucionalizados. Metodologia: Trata-se de uma revisão 
bibliográfica. Foram selecionados 20 artigos brasileiros publicados nos últimos cinco anos entre 
2016-2021 nas plataformas: PubMed, Scielo, Google academics, Biblioteca USP, CAPES que 
tenham utilizado os instrumentos para o diagnostico e as intervenções para os cuidados da 
sarcopenia no público idoso não institucionalizado e não hospitalizado de ambos os sexos. 
Resultados:  Dos 20 artigos incluídos nesta pesquisa, 14 utilizaram questionários como 
ferramenta de triagem combinados com medidas antropométricas, 16 utilizaram medida de 
desempenho físico como teste de velocidade ou caminhada e preensão palmar e 11 utilizaram 
exames diretos para estimar a massa magra. Como limitações nos estudos há que se mencionar 
a ampla variedade de instrumentos distintos, não possuírem uma padronização para o 
diagnóstico. Apenas 9 entre os estudos em algum momento enunciaram como intervenção a 
prática de exercícios de resistência associado a uma ingestão energético proteica como 
tratamento.  Quatro artigos mencionaram micronutrientes (vitaminas A e C e D, fósforo e 
ferro). Conclusão:  Existe consenso científico de que a perda de massa muscular compromete 
a função do idoso e ser um preditor de mortalidade, em contrapartida não há consenso acerca 
da melhor forma de diagnosticar, prevenir ou reverter esta condição. Várias ferramentas podem 
ser utilizadas com finalidade de diagnóstico clínico. O fato de ser considerada uma doença 
reversível é um ponto positivo, isso reforça a necessidade de mais estudos aplicados para se 
chegar a um consenso sobre as melhores ferramentas de triagem a serem utilizadas na prática 
clínica, seja para prevenção ou tratamento e uma maior preocupação com as calorias macro e 
micronutrientes importantes para auxiliar no processo de recuperação.  
 
Palavras-chave: Diagnóstico; Sarcopenia; tratamento. 
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PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS COM ALERGIAS E 
INTOLERÂNCIAS ALIMENTARES 

 
Silvia Elise Rodrigues Henrique 

Ana Paula Bazanelli  
 

As alergias e intolerâncias alimentares (AA e IA) têm sido uma problemática crescente nos dias 
de hoje, destacando-se pela elevada prevalência no público infantil. O tratamento para crianças 
com alergias e intolerâncias consiste principalmente na dieta de exclusão dos alimentos 
desencadeadores dessas doenças, no entanto, em longo prazo, essa manipulação dietética 
quando não bem conduzida pode desencadear problemas no estado nutricional das crianças. 
Objetivo geral: Caracterizar o estado nutricional e as práticas alimentares de crianças com 
alergias e intolerâncias alimentares.  Metodologia: Tratou-se de um estudo de caráter descritivo, 
observacional e de delineamento transversal. A amostra foi constituída de indivíduos de ambos 
os sexos, sem restrição de idade e local de residência, todos responsáveis por crianças de 1 a 8 
de idade diagnosticadas com alergia ou intolerância alimentar. A coleta de dados foi realizada 
por meio da aplicação de um questionário online, contendo perguntas referentes a características 
pessoais, clínicas e nutricionais das crianças e socioeconômicas das famílias e responsáveis. 
Principais resultados: A amostra do estudo incluiu 48 responsáveis de crianças diagnosticadas 
com AA e/ou IA. A maioria das crianças era do gênero masculino com idade média de 4,1 anos 
(± 1 ano) e de acordo com a curva de IMC/idade, a maior parte delas se apresentava eutróficas 
(49%), seguida de sobrepeso/obesidade (28%). A AA mais prevalente foi em relação a proteína 
do leite da vaca (77%), seguida de alergia ao ovo (16%). Considerando a leitura de rótulos, a 
maioria das mães tinham por hábito sempre ler os rótulos de produtos industrializados (75%), 
porém o consumo desses produtos foi reduzido e a maioria da amostra referiu que as crianças 
nunca consumiam produtos industrializados (40%). Entre os sinais e/ou sintomas apresentados 
pelas crianças, a congestão nasal teve um número expressivo de respostas positivas (135), 
seguido de urticária (12%) e diarreia (11%). Análises detalhadas mostraram que a maioria das 
crianças nunca passou por uma consulta com nutricionista (60%). Conclusão: A maioria das 
crianças diagnosticadas com AA e/ou IA apresentaram-se eutróficas, porém merece destaque e 
atenção o elevado percentual de excesso de peso encontrado no presente estudo. Esse público 
apresentou a alergia a proteína do leite de vaca como a mais prevalente, fato este que leva os 
responsáveis a praticar frequentemente a leitura de rótulos de produtos alimentares. A 
monitoração apropriada do estado nutricional das crianças que são acometidas por AA e IA e a 
educação continuada dos pais e educadores são necessários para o sucesso do tratamento 
alimentar. 
 
Palavras-chave: Alergia alimentar, Intolerância alimentar, Alimentação Infantil 
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EFEITOS DAS TERAPIAS ALTERNATIVAS NA FUNCIONALIDADE E 
QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM SÍNDROME DE DOWN 

 
Carolina Citrini Lacava Ferreira  

Marília Rezende Callegari  

 
 A síndrome de Down apresenta algumas características particulares, como alterações 
cognitivas, físicas e motoras, necessitando de uma equipe multidisciplinar, bem como diferentes 
abordagens terapêuticas. Objetivo. Realizar revisão sistemática da literatura visando verificar os 
efeitos de terapias alternativas na funcionalidade de indivíduos com Síndrome de Down de 
qualquer idade. Método. Revisão sistemática de ensaios clínicos e casos controle nas principais 
bases de dados (Medline, Pubmed, Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo, Embase, Portal de 
Periódicos CAPES/MEC, Lilacs, PEDro e Registro Cochrane), que avaliaram como desfechos 
os efeitos de terapias alternativas, em indivíduos com Síndrome de Down de qualquer idade, 
comparados com grupo controle típico, ou outra terapia convencional. Resultados. Foram 
encontrados 24 trabalhos, sendo 10 duplicados entre as bases. Destes, 7 foram classificados 
como potencialmente elegíveis. Após a leitura dos textos completos, somente 3 trabalhos foram 
incluídos. Conclusões. A prática de terapias complementares, como a equoterapia ou um 
programa de dança, podem ser consideradas abordagens que colaboram para o tratamento de 
indivíduos com síndrome de Down. No entanto, o nível de evidência apresentado nos estudos 
demonstra que ainda não há dados conclusivos na literatura científica mundial para se classificar 
os benefícios das terapias complementares.  
 
Palavras-chave: Terapias Complementares; Síndrome de Down; Funcionalidade. 
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USO DA TELERREABILITAÇÃO NO GERENCIAMENTO DOS SINTOMAS DA 
FIBROMIALGIA – REVISÃO DE LITERATURA 

 
Catherine Faria Passos Tomé  

Étria Rodrigues  

 
A fibromialgia é uma condição reumática idiopática crônica caracterizada por dor generalizada 
no sistema musculoesquelético, fadiga crônica, distúrbios do sono e outros sintomas somáticos 
e psicológicos. As opções de tratamento incluem intervenções farmacológicas e não 
farmacológicas. Com a recente pandemia do COVID-19 as modalidades de intervenções 
presenciais consideradas não urgentes foram suspensas. Isso trouxe à tona novas estratégias de 
atendimento não presencial na área de saúde, denominado teleatendimento ou telerreabilitação, 
que compreende modalidades de teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento. Embora 
existam desafios, a telerreabilitação se revela um modelo promissor e oportuno de atendimento 
a ser adotado alternativamente, ou em combinação com o atendimento presencial, contribuindo 
para o acesso democrático à saúde. Neste sentido, este estudo objetiva analisar a eficiência do 
uso dos recursos tecnológicos de atendimento remoto no gerenciamento dos sintomas 
relacionados com a fibromialgia. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura de estudos 
publicados entre 2010 e 2021.A busca foi realizada nas bases de dados LILACS, 
MEDLINE/PUBMED, Scielo e PEDro. Foram incluídos 9 estudos sendo 3 relacionados a 
intervenções de telemedicina especificamente na fibromialgia e 6 relacionados a dor crônica em 
diferentes patologias, incluso fibromialgia. Os estudos incluídos nesta revisão de literatura 
mostraram que a maioria das intervenções em telemedicina se baseia em tratamentos cognitivos 
comportamentais (TCC) ao invés de tratamentos baseados em exercícios, o qual era de interesse 
para esta revisão. Todavia, ensaios clínicos mostraram que o treinamento físico beneficia os 
indivíduos com FM e outras condições de dor crônica, especialmente quando combinado com 
TCC. Embora não exista estudos mostrando superioridade, os estudos evidenciando as 
intervenções de telemedicina baseadas em exercícios parecem ser eficazes na redução da dor e 
na melhoria da atividade física e das atividades da vida diária para indivíduos com dor crônica, 
quando comparadas com nenhuma intervenção. Quando comparados com os cuidados 
habituais de fisioterapia, os efeitos foram insignificantes e pequenos. Apesar de uma ampla 
utilidade da telemedicina alguns estudos apontaram recomendações e melhorias na prática 
clínica. Recomenda-se a utilização de equipamentos confiáveis que otimizem as capacidades de 
vídeo e áudio, além de algumas alternativas para aumentar a adesão dos pacientes no uso de 
serviços de telemedicina. Desta forma, conclui-se que há benefícios significativos da 
telemedicina sobre a dor, capacidade física, fadiga, ansiedade e depressão, porém não 
evidenciaram superioridade quando comparado a prática tradicional, ou seja, os atendimentos 
presenciais. Por isso há necessidade de mais estudos investigando os reais benefícios em 
indivíduos fibromiálgicos, além de cautela para a prescrição de telerreabilitação na prática clínica.  
 
Palavras-chave: fibromialgia, telerreabilitação, exercício físico  
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FISIOTERAPIA NAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 
SAÚDE (PICS): REVISÃO DE LITERATURA 

 
Eduarda Coutinho de Carvalho 

          Gisela Rosa Franco Sarleno 

 
As PICs são um conjunto de abordagens que ampliam o conceito de cuidado e de promoção à 
saúde, com ênfase no fortalecimento do vínculo terapeuta–paciente e empoderamento e 
protagonismo do indivíduo no seu processo de cura. Atualmente são 29 práticas onde o 
fisioterapeuta, com sua formação generalista, atua em mais de 20 delas. Objetivo: Foi composto 
por três blocos que buscaram investigar o cenário que permeiam as PICs; são eles, o cenário da 
educação em saúde de estudantes universitários, a capacitação profissional para exercício das 
PICs e o mapeamento de estudos científicos acerca da atuação do fisioterapeuta frente aos 
recursos e estratégias terapêuticas das PICs. Métodos: Foi realizada uma revisão de literatura a 
partir do levantamento bibliográfico na base de dados: Scielo, BVS e Google Acadêmico, 
abrangendo o período de 2009 a 2021. Os seguintes descritores usados foram: Práticas 
Integrativas e Complementares, Educação em Saúde Pública e Fisioterapia no idioma português. 
As análises foram apresentadas em forma de tabela contendo informações como: título do 
artigo, ano de publicação, objetivo do artigo, procedimentos metodológicos e conclusões. 
Resultados: Com a utilização dos descritores identificamos 2.070 artigos, sendo eleitos 68 
artigos com base em seus títulos. Ao examinar os objetivos e metodologia excluímos 52 artigos, 
resultando em 16 selecionados que contemplavam a temática em suas respectivas categorias. 
Conclusão: O cenário atual de educação em saúde evidencia a escassa abordagem e 
aprofundamento das PICs nos cursos de graduação. A capacitação dos profissionais no 
exercício das PICs foi caracterizada como insuficiente por falta de apoio e infraestrutura para 
exercício. E apesar da abrangência da atuação da fisioterapia nas PICs, os estudos científicos 
ainda são escassos dentro dos sistemas públicos de saúde.  
 
Palavras-Chave: Fisioterapia, Terapias Integrativas e Complementares, Educação em Saúde 
Pública e SUS. 
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EFEITOS DA FISIOTERAPIA AQUÁTICA EM MULHERES COM 
FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

 
Giovanna Cardoso Grisotto  

Étria Rodrigues  
 
A fibromialgia é uma sindrome reumática cronica e de etiologia desconhecida, na qual seus 
principais sintomas caracterizam – se pela presençaa de dor musculoesquelética, distúrbios do 
sono e fadiga. O tratamento abrangem intervenções farmacológicas e não farmacológicas, 
dentre eles a fisioterapia aquatica tem mostrado resultados benéficos no tratamento desta 
condição. Objetivo: Observar os efeitos da fisioterapia aquática em mulheres com fibromialgia 
(FM). Método: Foi realizada uma revisão bibliográfica narrativa de estudos publicados entre 
2010 e 2021, com busca na base de dados PEDRo (Physiotherapy Evidence Database), Pubmed, 
Google Academico (GA), Scielo (Scientific Eletronic Library Online) de estudos nacionais e 
internacionais. Resultados: Foram encontrados 30 artigos, após a leitura dos resumos, 10 
artigos foram selecionados e apenas 05 foram escolhidos para análise deste estudo. Conclusão: 
Embora os estudos não tenham dado maiores detalhes sobre o delineamento das condutas 
utilizadas, a maioria dos resultados se mostraram benéficos, na dor, fadiga e disturbios do sono.  
 
Palavras Chaves: fibromialgia, doença cronica, hidroterapia  
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RETRATO DO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO ATENDIMENTO 
DE PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO DE CASO DE UMA 

INSTITUIÇÃO MULTIDISCIPLINAR NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 
 Rosimeire Carvalhaes dos Santos 

Silvana Maria Blascovi de Assis 

 
A paralisia cerebral (PC) é caracterizada como um transtorno de ordem neurológica, com 
distúrbios de desenvolvimento permanentes de ordem não progressiva e comprometimento 
primário no desenvolvimento motor, sendo conhecida como a deficiência física mais comum 
ligada à primeira infância. Está associada a deficiências secundarias cognitivas, como distúrbios 
de linguagem, sensoriais, redução da força muscular, insuficiência cardiorrespiratória e controle 
motor seletivo. O ano de 2020 foi marcado pela Pandemia do COVID-19, a qual teve como 
principal meio de enfrentamento o distanciamento social que culminou na necessidade de trocar 
atendimento presenciais por teleatendimentos, principalmente de grupos de risco. Esse novo 
normal caracterizou no aumento de quadros depressivos e necessidades de novos meios de 
enfrentamento para a adaptação da nova realidade. Foi objetivo do estudo conhecer como o 
evento da pandemia do covid-19 interferiu na rotina de uma instituição de atendimentos a 
pessoas com PC, descrevendo e discutindo as formas de enfrentamento do isolamento social 
pelos profissionais da instituição e pelos indivíduos com PC. Método: Foram convidados a 
participar do estudo os profissionais da instituição e os frequentadores com PC acima dos 18 
anos. Todos responderam a um questionário eletrônico no qual assinaram o TCLE e 
posteriormente foram entrevistados via plataforma virtual, de acordo com escolha própria. 
Resultados: as análises foram realizadas pelo método qualitativo, considerando os relatos 
verbais obtidos nas entrevistas. Foi possível observar que os frequentadores e profissionais da 
instituição passaram por uma fase de adaptação aos novos modelos de atividade remota e de 
teleatendimento, que exigiu esforços de ambas as partes. O distanciamento social e a falta da 
presença física de amigos foram apontados como as principais causas do sentimento de tristeza 
e solidão. Considerações Finais: Houve um esforço de todos os entrevistados para a superação 
dessa fase, apesar das dificuldades iniciais e o otimismo e a criatividade foram essenciais nessa 
jornada.  
 
Palavras-chave: paralisia cerebral, teleatendimento, pandemia, isolamento social. 
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TESTES FISICOS, PROTOCOLOS DE EXERCÍCIO E SEUS EFEITOS NA 
POPULAÇÃO JOVEM E ADULTA: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Victor Hideki Yasunaga  

Marcelo Fernandes  
  
Atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pelos músculos que 
requeiram gasto de energia e exercício físico é classificado como um subgrupo da atividade física 
tendo como objetivo a manutenção ou otimização do condicionamento físico. Devido a 
diminuição da atividade física, adoção de uma vida menos ativa e mudanças ambientais, o 
comportamento sedentário cresceu, promovendo elevação na incidência de obesidade em todas 
as faixas etárias. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfica sobre testes físicos utilizados para 
avaliar a aptidão física, apresentar protocolos de intervenção físicas e seus efeitos na população. 
Método: Foi realizado um levantamento bibliográfico em periódicos científicos, nos últimos 10 
anos, nos idiomas inglês, português e espanhol, nas bases de dados Scielo e Pubmed, no período 
de abril a maio de 2021, usando como descritores aptidão cardiorrespiratória, aptidão física, 
atividade física, desempenho físico funcional, exercício físico, obesidade, qualidade de vida, 
saúde da pessoa com deficiência, sedentarismo e teste de esforço. Foram selecionados artigos, 
guidelines e diretrizes na íntegra que apresentassem testes para avaliação da aptidão física. Os 
testes encontrados foram classificados de acordo com o teste realizado, faixa etária e tipo de 
exercício. Resultado: Após aplicação dos critérios de inclusão, foram selecionados 14 artigos. 
Foram encontrados os seguintes testes: 20m shuttle run test, teste de caminhada de 6 minutos 
(TC6), teste fitnessgram, teste de Andersen, maximal multistage 20-m shuttle run test e o teste de corrida 
de 550metros. Quatro artigos realizaram o teste em esteira e 5 por meio de ciclo ergômetro; 
quanto à faixa etária 5 eram direcionados para crianças e 9 para adultos; 11 estudos avaliaram o 
consumo de oxigênio (VO2), 2 a distância percorrida e 1 artigo avaliou 4 exercícios diferentes. 
Conclusão: A presente revisão de literatura demonstrou os benefícios da avaliação 
cardiorrespiratória em todas as faixas etárias.  
 
Palavra-chave: aptidão cardiorrespiratória, atividade física e teste de esforço. 
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A IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE SENSORIAL EM PRODUTOS COSMÉTICOS 
PARA A ACEITAÇÃO DE MERCADO 

 
Beatriz Garabedian De Melo 

Leticia Caramori Cefali 
 
Na indústria cosmética, a análise sensorial apresenta um papel fundamental como ferramenta 
para a obtenção de dados da percepção humana sob determinados produtos. É uma ferramenta 
capaz de medir os sentidos e percepções humanas gerando informações passíveis de análise, 
sendo essas informações de extrema importância para o desenvolvimento de produtos. 
Portanto, fez-se necessário realizar um trabalho contendo uma revisão bibliográfica ampla sobre 
a importância da análise sensorial na avaliação de produtos cosméticos, conjuntamente com a 
descrição dos ensaios e suas particularidades, viabilizando a qualidade do produto e seu 
potencial de venda para o mercado. Diante dos dados coletados, foi possível observar a atuação 
na análise sensorial e sua interferência desde o desenvolvimento de um cosmético até sua 
comercialização e, consequentemente, sua aceitação pelo consumidor. Ademais, foi pertinente 
observar que o avanço da tecnologia e o uso de inteligência artificial contribuirá para o 
surgimento de produtos diferenciados e mais próximos às necessidades do usuário.  
 
Palavras chaves: Análise sensorial e cosméticos. 
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A INDÚSTRIA DE FRAGRÂNCIAS E PERFUMES NO MUNDO 

 
Daniella Zalunardo Zanin Malek 

Marcelo Guimarães 

 
O presente trabalho tem como principal objetivo uma revisão da literatura de como se comporta 
a indústria de fragrâncias no Brasil e suas  principais empresas como Natura e O Boticário. A 
perfumaria é uma das artes que vem sendo utilizadas há milhares de anos, desde o período 
paleolítico até dos dias atuais. Ao longo desse trabalho veremos uma revisão sobre esse assunto 
mais detalhadamente descrevendo a história, estrutura, métodos de preparação, análises e 
inovações das principais casas de fragrâncias diante de um briefing e seus produtos finais, os 
perfumes. 
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IMPORTÂNCIA DA IMUNIZAÇÃO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS 

 
Felipe Maranhão Oliveira 

Roberto Rodrigues Ribeiro 
 

Vacinas são constituídas pelo agente patogênico (inativado ou vivo atenuado) ou por fragmentos 
e seus derivados, tendo por objetivo proteger o indivíduo contra uma doença. A diferença da 
vacina para a doença efetiva está no agressor, na qual ele pode estar presente na vacina de forma 
menos agressiva ou até mesmo desativado, com o intuito apenas de promover a criação de 
anticorpos. O indicador da cobertura vacinal tem um papel fundamental para o controle da 
saúde da comunidade, pois quanto maior a cobertura vacinal, maior o controle de qualquer 
doença imunoprevenível. O profissional da saúde além de participar durante todo o processo 
pré e pós vacinação, deve principalmente orientar e trazer as informações confiáveis, utilizando 
todos os meios de comunicação possível. Com o movimento antivacina e o surgimento 
crescente de notícias falsas, o número de pessoas se vacinando tem caído, assim desprotegendo 
toda a comunidade e aumentando a chance de disseminar a doença.  
 
Palavras-chave: Imunização, Movimento antivacina, Vacina, Cobertura vacinal. 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

187 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

PERFIL CLÍNICO DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: UMA ANÁLISE COM 
FOCO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
 Gabrielle Maria Oliveira Tunes 

Fernanda Barrinha Fernandes  

 
A atenção primária à saúde (APS) é o primeiro nível de atenção em saúde, abrange desde a 
promoção e prevenção da saúde até o diagnóstico e tratamento das doenças. O profissional 
farmacêutico possui papel importante na APS, em ações voltadas às mudanças do estilo de vida, 
promoção do uso racional de medicamentos, a fim de promover melhoria na qualidade de vida 
das pessoas. Em vista disto, o presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil de saúde de 
estudantes universitários do curso de farmácia de uma Universidade Particular do estado de São 
Paulo. Para tal, realizou-se um estudo transversal com 102 alunos ingressantes, por meio de uma 
avaliação clínica feita por anamnese farmacêutica. Observou-se que 76,5% dos estudantes 
consomem bebidas alcoólicas e 16,7% possuem o hábito tabagista. Quanto aos hábitos 
alimentares, 46,5% não consideram sua alimentação saudável e 48% não praticam atividade 
física. A avaliação antropométrica demonstrou que 24,5% estão acima do peso, sendo 17,6 com 
sobrepeso e 6,9% obesos. Esses fatores estão diretamente ligados ao aparecimento de doenças 
crônicas não transmissíveis e, portanto, devem ser melhorados por meio de alterações dos 
hábitos. O estudo revelou também que 86,1% dos estudantes fazem uso de automedicação e 
59,8% utilizam medicamentos sob prescrição, sendo o anticoncepcional (47,5%), a maior classe 
utilizada. Com base nos resultados obtidos, foram sugeridas mudanças do estilo de vida, 
incluindo atividade física, melhora da alimentação e prestação de informação sobre os malefícios 
do hábito tabagista e consumo de álcool. Desta forma, o presente trabalho possibilitou traçar o 
perfil de saúde dos estudantes, propôs mudanças de hábitos, orientou o uso seguro e racional 
dos medicamentos e prestou atenção farmacêutica de forma individual, alcançando seus 
objetivos na implementação de ações que serão continuadas e impactarão diretamente na 
qualidade de vida dos indivíduos.  
 
Palavras-Chaves: Atenção farmacêutica, qualidade de vida, atenção primária.  
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA RESTRIÇÃO DO USO DE CORANTE 
AMARELO DE TARTRAZINA 

 
Giulia Bergamo 

Fernanda Barrinha Fernandes 

 
Os excipientes são utilizados em larga escala nas indústrias farmacêuticas e possuem como 
função inicial melhorar a formulação farmacêutica e consequentemente o produto final com a 
finalidade de adicionar textura, conservar, edulcorar, gerar cor, entre outras. Entretanto os 
excipientes são responsáveis por várias reações adversas geradas em pacientes que muitas vezes 
deixam de notificar pois a atenção normalmente é voltada ao fármaco, o que pode induzir 
médicos ou pacientes a alterarem a medicação sem identificar a causa. A tartrazina é um corante 
azo artificial com estrutura química similar à dos benzoatos, salicilatos e indometacina. Esta vem 
sendo alvo de diversos estudos que avaliam sua toxicidade e potencial de gerar reações, 
principalmente em pacientes que já possuem histórico de alergias ou predisposição genética. 
Baseado nisto, o presente trabalho teve como objetivo dissertar sobre a importância da 
notoriedade de processos alérgicos, causados por corante presente em medicamentos utilizados 
no dia a dia da população e do cuidado farmacêutico frente a isso. Dentre suas principais reações 
adversas estão asma, bronquite, náuseas e urticária. Entretanto, os estudos e pesquisas até então 
são inconclusivos e não possuem caráter diagnóstico, mas em razão das notificações já 
existentes, é decretado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária que todos os fabricantes 
de medicamentos isentos ou não de prescrição médica indiquem nas bulas e embalagens 
externas a respeito da presença do corante tartrazina e suas possíveis reações. No presente 
trabalho também foi realizada uma pesquisa em campo, verificando embalagens externas e bulas 
de 11 medicamentos com o intuito de averiguar se os mesmos se encontravam dentro das 
normas pré-estabelecidas. Todas as bulas estavam conforme, 3 embalagens externas não 
estavam conforme. Sendo assim, foi possível identificar uma falha maior nas embalagens 
externas o que é muito grave já que estas são o primeiro e na maioria dos casos o único contato 
do paciente com o medicamento antes da sua compra/retirada. Visando auxiliar, prevenir, 
identificar e intervir, o farmacêutico tem um papel essencial neste contexto. Ele precisa conhecer 
os medicamentos mais utilizados pela população que possuem este corante, ter disponibilidade 
de olhar na bula sempre que tiver dúvida, alertar sempre que preciso e notificar não 
conformidades para promoção do uso seguro de medicamentos e contribuir para que mais 
pesquisas possam acontecer, sempre visando promover a saúde dos pacientes.  
 
Palavras-chave : Excipientes, alergia, tartrazina, corante, reação adversa.  
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CANNABIS: EXTRAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE COMPONENTES BIOATIVOS 

 
Guilherme Paixão Vilares  

Roberto Rodrigues Ribeiro  

  
A Cannabis sativa é uma planta que teve seu cultivo originado no continente asiático, muito 
utilizada na fabricação de fibras, mas que se popularizou na Europa e na América entre os 
séculos 15 e 16. Atualmente, é muito conhecida pelo valor medicinal de seus constituintes, sendo 
muito utilizada no tratamento de doença de Parkinson, epilepsia, esclerose múltipla e 
convulsões. É na superfície das flores, onde estão localizados os tricomas, que são produzidas 
mais de 500 substâncias, entre as quais flavonoides, terpenos e canabinoides; estes últimos são 
os principais compostos responsáveis pelos efeitos medicinais da planta. Para a formulação de 
um fitofármaco, os componentes ativos devem ser extraídos e purificados seguindo processos 
bem definidos. Os processos extrativos usados podem ser classificados em métodos 
convencionais, como a maceração, percolação e extração por destilação, ou não convencionais, 
como extração assistida por fluido supercrítico, ultrassom e microondas; estes processos 
diferem em tempo, custo e produto desejado. Os produtos obtidos após a etapa de extração 
têm de ser avaliados quanto à sua composição química; a purificação, após a etapa de extração, 
tem como objetivo a separação, identificação, quantificação e redução de teores de compostos 
que não são interessantes para o fitofármaco ou que contenham potencial de toxicidade. Dessa 
forma, o objetivo deste estudo foi revisar os principais métodos de extração e purificação de 
matérias-primas vegetais na obtenção de fitofármacos, ressaltando aqueles que possuem 
aplicação direta na obtenção de fitofármacos a partir de Cannabis sativa. Pôde-se observar, através 
dos artigos consultados, que existe um interesse na aplicação de novas técnicas para obtenção 
de produtos à base de Cannabis. Percebe-se também um grande potencial no Brasil para o avanço 
em pesquisas sobre cultivo e aplicações medicinais desta planta, o que justifica a necessidade de 
um melhor entendimento sobre os métodos de obtenção de fitofármacos a partir de Cannabis.  
 
Palavras-chave: Cannabis sativa. Extração. Purificação. Fitofármacos. THC. 
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DESENVOLVIMENTO, SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ETOSSOMAS 
CONTENDO CETOCONAZOL PARA USO EM MEDICAMENTOS TÓPICOS E 

TRANSDÉRMICOS 

 
Isabella Mendes Costa 

Marcelo Guimarães 
 

Apesar de serem um dos recursos terapêuticos mais utilizados atualmente, os medicamentos 
convencionais não apresentam um resultado satisfatório, pois não se mostram eficazes no 
tratamento de certas enfermidades. A principal alternativa para essa questão que vem sendo 
estudada é a utilização de sistemas nanoparticulados, que, aplicados à fármacos conseguem 
melhorar diversas características como liberação, absorção e atuar como carreadores. Há vários 
tipos de nanoestruturas, dentre elas os etossomas que são muito utilizados em cosméticos e em 
alguns medicamentos. Os etossomas se diferenciam das outras nanovesículas por possuírem 
significativa quantidade de etanol em sua composição, o que torna a matriz lipídica fluída e 
deformável, melhorando a penetração do princípio ativo. O cetoconazol foi o primeiro 
antifúngico da classe dos imidazóis e foi primariamente sintetizado na década de oitenta do 
século passado; ainda é muito utilizado no tratamento de infecções fúngicas resistentes. Apesar 
de ter sido o primeiro ativo antifúngico a possibilitar o tratamento por via oral, foi descoberto 
que possui alto nível de hepatotoxicidade, sendo então mais utilizado pela via tópica atualmente. 
Foram sintetizados etossomas brancos e etossomas contendo cetoconazol, que foram enviados 
juntamente com o cetoconazol puro para as análises de espectroscopia de absorção da região 
do infravermelho, microscopia eletrônica de varredura e termogravimetria. Os resultados 
obtidos indicam que a técnica de desenvolvimento dos etossomas foi muito efetiva, uma vez 
que mostram que grande parte do farmáco foi incorporado ao sistema. Apesar de serem 
resultados satisfatórios, ainda é necessário realizar mais análises para comprovar o sucesso do 
método.  
 
Palavras-chave: Nanotecnologia, Etossomas, Liberação Prolongada, Cetoconazol. 
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ANÁLISE DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DE SISTEMAS DE GESTÃO DE 
QUALIDADE EM EMPRESAS ATRAVÉS DE INDICADORES 

 
Juliana Segantini dos Santos Ribeiro 

Isabela Rosier Olimpo Pereira 
 

Conforme o mercado cresce, o número de exigências dos níveis de qualidade em relação aos 
produtos e serviços também aumenta, seja em certificações, organização, como no 
comprometimento dos colaboradores da empresa e o relacionamento entre a empresa e o 
cliente. O conceito de controle de qualidade é definido como o conjunto de operações 
(programação, coordenação e execução) com o objetivo de verificar e assegurar que os produtos 
estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos. A gestão da qualidade, por sua vez, abrange 
as ações utilizadas para produzir, gerir e controlar essa qualidade e, cada organização, busca 
implementar projetos de que aumentem a qualidade de seus processos. Portanto, esse trabalho 
realizou uma revisão bibliográfica sobre o sistema de gestão de qualidade em empresas e as 
principais ferramentas utilizadas para assegurar a qualidade de todos os seus processos. Foi 
possível observar ao decorrer do estudo que para promover uma implementação eficiente do 
sistema de gestão de qualidade, é necessário um alto grau de comprometimento de todos os 
colaboradores para que possam contornar algumas barreiras que aparecem ao longo da 
implementação e também um elevado entendimento de todos os processos, normas e 
ferramentas utilizadas como indicadoras de qualidade, sendo possível destacar as seguintes: 
Balanced Scorecard (BSC), Seis Sigma e Ciclo PDCA – Plan, Do, Check, Action. Com a alta 
competitividade do mercado, a inovação também é um tópico altamente discutido pelas 
organizações, onde buscam mensurar o desempenho financeiro, operacional e a satisfação do 
cliente, visando uma estratégia inovadora que os diferencia dos demais.  
 
Palavras-chave: Sistema de Qualidade. Melhoria Contínua. Ferramentas de Qualidade. Gestão 
da Qualidade 
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INGESTÃO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E OS EFEITOS FARMACOLÓGICOS 
ASSOCIADOS COM PSICOTRÓPICOS 

 
Larissa Canhete de Oliveira 

Milton Ginoza 
 

O uso de psicotrópicos na sociedade é crescente, haja vista pelo fato de serem medicamento 
utilizados para o tratamento de muitos transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão, 
agitação e psicose. Observa – se que estes medicamentos atuam no sistema Nervoso Central 
(SNC) e podem provocar alterações irreversíveis e dependência quando usados de maneira 
incorreta. Este trabalho teve por objetivo avaliar o comprometimento que as bebidas alcoólicas 
geram frente aos efeitos farmacológicos dos psicotrópicos através de uma revisão bibliográfica. 
Foi realizado uma revisão bibliográfica exploratória com base em artigos e livros científicos para 
compreender as alterações nos efeitos farmacológicos que o álcool pode provocar quando 
usados com psicotrópicos. Foi observado que o álcool compreende um importante depressor 
do SNC, sendo um grande problema de saúde pública junto à alguns fármacos psicotrópicos ao 
passo que provocam alterações sistêmicas, e também o uso concomitante dessas substancias 
podem levar a dependência. As classes de medicamentos com ação depressora que teve maior 
interesse neste trabalho foram: barbitúricos, benzodiazepínicos, opiáceos, etanol e inalantes, os 
quais são descritos com maior uso pela população. Por meio deste trabalho, percebeu – se que 
o uso dessas substâncias é praticado por muitas pessoas, principalmente na fase da adolescência 
e adulta, levando assim a modificações na cadeia estrutural da sociedade, como por exemplo 
alterações na sociabilidade, problemas na família, aumenta o risco de violência, acidentes e 
mortes.  
 
Palavras-chave: Psicotrópicos. Álcool. Alterações. Depressão.  
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ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PARA ATENDER AS EMERGÊNCIAS 
CAUSADAS PELA COVID-19 

 
Maria Vitória Istvandic Martins 

Roberto Rodrigues Ribeiro 
 

A pandemia causada pela nova variação do coronavírus trouxe uma situação inesperada, 
imprevisível e aterrorizante para o mundo todo. Nesse panorama de incertezas e emergências, 
cada país teve que adotar medidas e ações baseadas nas orientações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e nas suas agências reguladoras. Neste trabalho será apresentado como a agência 
reguladora do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vem atuando para 
ajudar no enfrentamento à pandemia de Covid-19. A metodologia utilizada foi um levantamento 
das publicações relativas à COVID-19 publicadas em artigos, informes e no portal da ANVISA, 
bem como foi feita uma seleção das principais legislações publicadas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) em Diário Oficial da União (D.O.U) em caráter excepcional 
diante da situação da pandemia causada pelo novo coronavírus. 
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USO DE BIOPOLÍMEROS COMO ESPESSANTES EM FORMULAÇÕES 
FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS 

 
 Marília Beites Samelo Souza 

 Letícia Caramori Cefali 
 
Polímeros são materiais muito utilizados em diversas áreas e possuem uma importância central 
em nossa sociedade, porém o uso indiscriminado de polímeros sintéticos ocasiona grande 
impacto ambiental. Dessa forma, nas últimas décadas a ideia de desenvolver novas tecnologias 
que possuem um menor impacto ao meio ambiente vem sendo procurada, o que acabou 
favorecendo o surgimento dos biopolímeros. Portanto, o objetivo deste trabalho foi elaborar 
um estudo bibliográfico sobre o uso de biopolímeros obtidos de material vegetal utilizados em 
formulações farmacêuticas e cosméticas como espessantes nos últimos 50 anos. Assim, um 
evidente avanço da pesquisa para o desenvolvimento de formulações contendo materiais 
biodegradáveis, como os biopolímeros, foi apontado, contribuindo para a inovação de produtos 
e uma maior preocupação com o meio ambiente.  
 
Palavras-Chave: Biopolímeros, cosméticos, espessantes, polímeros. 
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CRIAÇÃO DE PROTOCOLO DE ANÁLISE SENSORIAL DE COSMÉTICOS 
PARA USO CORPORAL EM ADULTOS 

 
Nilton Alves Corrêa 
Marcelo Guimarães 

 
O setor de cosméticos é um dos mais dinâmicos e crescente no mercado. Diante disso, a 
constante inovação de produtos, assim como, etapas entre o desenvolvimento e o lançamento 
de um cosmético, a análise sensorial, é uma metodologia utilizada para mensurar, avaliar, 
interpretar e promover a valorização e aceitação do produto pelos consumidores, considerando 
os sentidos humanos como medida científica. O presente trabalho objetivou desenvolver um 
protocolo para análise sensorial de produtos cosméticos corporais, além de apresentar uma 
revisão crítica do assunto, baseada em artigos publicados. A proposta encontrada foi a criação 
de um protocolo da análise sensorial inovador, unindo e comparando métodos, para que se 
obtenha um perfil completo e complexo sobre os atributos sensoriais de um produto e 
caracterizar de forma mais assertiva cada dimensão perceptiva do humano. Assim, foi possível 
identificar a importância e o potencial da utilização da análise nesta convergência sensorial, tanto 
para pesquisas científicas quanto em casos aplicáveis na indústria cosmética, no sentido de se 
obter produtos não só seguros e eficazes, mas também aceitáveis pelos consumidores potenciais. 
 
Palavras-chave: Cosméticos; Análise sensorial; Padrões sensoriais para 
cosméticos. 
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CARÁTER TERAPÊUTICO DA CANNABIS SP EM DORES NEUROPÁTICAS 

 
Pablo Rodrigues Monteiro 

Milton Ginoza 
 

Terapêutica meticulosa. A primeira linha de fármacos hoje utilizada abrange antidepressivos, 
anticonvulsivantes e opioides. Porém é constatado na literatura e clínica a recorrente falha no 
controle da dor, com resultados medianos. Portanto, objetiva-se a procura por alternativas que 
supram esta necessidade. Este estudo teve como finalidade verificar as evidências existentes na 
literatura sobre as principais características do uso da Cannabis sp e seus derivados na medicina, 
bem como sua eficácia e segurança frente a dor neuropática, considerando a descoberta da 
atuação do sistema endocanabinoide e seus receptores (CB1 e CB2) e a atuação dos 
componentes da planta frente a diferentes enfermidades. Foi realizada uma revisão de literatura, 
onde conclui-se que os endocanabinóides exógenos possuem potencial terapêutico e podem ser 
uma alternativa aos fármacos hoje utilizados no tratamento analgésico neuropático. Contudo, 
há barreiras, principalmente no âmbito da robustez clínica, a serem superadas. 
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FARMACOVIGILÂNCIA: CONDUTAS PRECONIZADAS NA RDC Nº 406 DE 22 
DE JULHO DE 2020 

 
Rafaella Aparecida Verissimo Molina 

Roberto Rodrigues Ribeiro 
 

O trabalho descreve a importância de normas legais como ferramenta para a seguridade dos 
medicamentos, desde a pré comercialização até sua pós comercialização. O mundo tenta 
padronizar critérios para identificação precoce de possíveis reações adversas evitando novas 
tragédias, como o que aconteceu com a talidomida e outros medicamentos. A mudança da 
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 4 de 10 de fevereiro de 2009 para a Resolução da 
Diretoria Colegiada (RDC) n° 406 de 22 de julho de 2020 trouxe mudanças que impactaram os 
detentores de registros no Brasil, cuja finalidade foi padronizar seu protocolo com entidades 
internacionais de fiscalização de eventos adversos. O objetivo desse trabalho confronta as 
mudanças entre essas normas. O resultado dessa comparação foi a identificação de critérios 
mais rigorosos sobre as Boas Práticas de Farmacovigilância para Detentores de Registro de 
Medicamento de uso humanos o que se reverte em benefícios para a saúde da população ao 
garantir uma maior vigilância dos medicamentos e seus efeitos 
adversos. 
 
Palavra-chave: Farmacovigilância; Legislação; RDC nº 406 
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CARACTERIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS VIÁVEIS NO KEFIR EM PÓ 

APÓS DIGESTÃO IN VITRO 

 
Ronaldo Eduardo Silva Júnior 
Isabela Rosier Olímpio Pereira 

 
O kefir é um alimento constituído por diferentes populações de bactérias e leveduras, as quais 
vivendo em simbiose, são capazes de fornecer ao produto elevada importância nutricional pela 
produção de biomoléculas e metabólitos secundários inerentes às espécies. Estes componentes 
podem contribuir positivamente com a melhoria da imunomodulação, metabolismo, digestão, 
homeostase, disbiose, balanço energético e sistema nervoso central. O cultivo e manipulação do 
kefir pode ser considerado como um fator de desvantagem pela não praticidade e compromisso 
que o alimento vivo requer. Sendo assim, uma das alternativas para continuar se beneficiando 
do produto sem dispor tanto empenho, seria sua viabilização sem perda de benefícios, sendo 
possível com a técnica de atomização, onde o produto líquido é convertido em pó. Esta 
praticidade se torna acessível ao consumidor, seja como suplemento ou bebida a ser 
reconstituída. Sustentando sua funcionalidade devido aos organismos que permanecem viáveis 
e não viáveis, o kefir em pó foi submetido a avaliações que simulam o trajeto pelo trato 
gastrointestinal, resultando na comprovação de que seu potencial probiótico é mantido, frente 
as bactérias e leveduras que permanecem viáveis e aos microrganismos que possuem atividade 
mesmo que de forma não viável. Assim, este trabalho caracteriza individualmente os aspectos e 
impactos já descritos na literatura relacionados a esses organismos, avaliando dentre as espécies 
o seu potencial probiótico, atividade como paraprobiótico, riscos de patogenicidade, formas de 
identificação e cultivo das espécies. Assim, foi possível concluir que o kefir apresenta atividade 
biológica positiva ao ser consumido, devido a sua complexidade e somatório de benefícios, 
resultantes de microrganismos viáveis, não viáveis e produtos de sua fermentação. 
 
Palavras-chave: Kefir. Probióticos. Microrganismos viáveis. Paraprobióticos. 
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CONSERVANTES MICROBIOLÓGICOS PRESENTES EM FORMULAÇÕES 
FARMACÊUTICAS E COSMÉTICAS EM SUBSTITUIÇÃO AOS PARABENOS 

 
Samia Akrouch Silva 

Letícia Caramori Cefali 
 

Os conservantes são substâncias utilizadas em formulações cosméticas e medicamentos, com a 
finalidade de evitar e desacelerar processos de deterioração por atividade de microrganismos, 
sendo um componente fundamental para a estabilidade farmacêutica do produto. Dentre os 
conservantes mais comumente utilizados, destacam-se os parabenos, uma classe de 
antimicrobianos pertencente a um grupo dos ésteres do ácido p-hidróxibenzóico, aplicado em 
grande gama de produtos. Apesar da grande aplicabilidade em formulações distintas, os 
parabenos podem ser responsáveis pelo desencadeamento de reações adversas indesejadas e 
quadros de toxicidade desfavoráveis para muitos usuários de formulações, as quais carregam 
esta classe de conservantes entre seus componentes. Com isso, o objetivo desse trabalho foi 
realizar um levantamento bibliográfico sobre as alternativas de conservantes microbiológicos 
como componentes nas formulações, em substituição aos parabenos, tendo em vista tais 
aspectos negativos do uso do mesmo, bem como uma nova demanda de mercado, que vem 
crescendo e ganhando destaque nos últimos tempos. Foi possível observar, portanto, que o 
engajamento de consumidores na busca por produtos que se enquadrem em aspectos como 
orgânicos e sustentáveis tem sido bastante frequente e, como conseguinte, surgem no mercado 
novas propostas de conservantes. Buscando atender, não apenas aos interesses de mercado em 
atrair novos cliente, mas proporcionar e integrar em seus produtos, qualidade, efetividade, 
segurança e preocupação com o meio ambiente.  
 
Palavras – chave: Conservantes, Cosméticos, Parabenos, Orgânicos. 
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DEFICIÊNCIA E BAIXA QUANTIDADE DE FOLATOS EM PACIENTES COM 
DEPRESSÃO 

 
Thais Alves de Jesus 

Milton Ginoza. 
 

 
A depressão é uma doença que acomete milhões de pessoas atualmente, com uma série de 
efeitos clínicos negativos que incapacitam e desestabilizam a vida do paciente. Objetivos: 
Avaliar a associação da deficiência de folatos a quadros depressivos e evidenciar a importância 
de sua utilização para a manutenção de importantes mecanismos metabólicos, bem como sua 
atividade coadjuvante ao tratamento da depressão, a fim de evidenciar suas funções promissoras 
na prevenção e melhora dos quadros depressivos. Metodologia: Os estudos utilizados como 
base para este trabalho foram buscados nas plataformas Scielo, PubMed, BVS e Google 
Acadêmico. Resultados: Baixo níveis de folatos estão associados na redução da síntese dos 
neurotransmissores dopamina, norepinefrina e serotonina, muito importantes na mediação dos 
sintomas da depressão. Além disso, o folato está relacionado ao controle de acúmulo de 
homocisteína, que acarreta a diminuição das catecolaminas dopamina, norepinefrina e 
epinefrina, e da serotonina, além de oferecer toxicidade direta aos neurônios dopaminérgicos. 
Os folatos ainda promovem a regulação da expressão gênica, por meio de processos 
epigenéticos. Conclusão: Existem estudos que evidenciam e comprovam a eficácia dos folatos 
nos processos depressivos, porém, ainda se faz necessário a realização de estudos clínicos mais 
aprofundados a fim de garantir a eficácia e segurança quanto ao seu uso no tratamento 
complementar e na prevenção dos transtornos depressivos.  
 
Palavras chaves: Folatos. Deficiência de ácido fólico. Antidepressivos. Acúmulo de 
homocisteína. Polimorfismo genético. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A TOXICIDADE DE FILTROS SOLARES 
QUÍMICOS UTILIZADOS EM PRODUTOS PARA PROTEÇÃO SOLAR 

 
Thalita de Brito Freire 

Letícia Caramori Cefali 
 

A pele é o maior órgão do corpo humano e possui funções importantes de proteção para o 
organismo. Por ser o órgão mais externo, a pele é frequentemente exposta a inúmeras agressões, 
como por exemplo à radiação ultravioleta (UV). Diante desse cenário a necessidades do uso de 
protetores solares, ou fotoprotetores, é irrefutável. nPor ser a principal estratégia para prevenir 
os efeitos danosos da radiação solar é importante garantir que os filtros solares utilizados nas 
formulações de fotoprotetores sejam seguros tanto quanto são eficazes para toda a população. 
O presente trabalho realizou uma revisão da literatura científica e teve como objetivo analisar a 
toxocidade de filtros solares químicos utilizados em produts para proteção solar. Conclui-se que 
mesmo diante dos potenciais riscos de toxicidade apresentados, os benefícios dos protetores 
solares são maiores quando utilizados a longo prazo. No entanto, diante desse risco, há um 
esforço da comunidade científica quanto ao desenvolvimento de novas moléculas com ação de 
proteção solar e, consequentemente, de formulações finais cada vez mais seguras e eficazes. 
 
Palavras-chave: cosméticos; filtro solar; protetor solar; radiação solar; toxicidade. 
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COVID-19: CATALISADOR NOS PROCESSOS REGULATÓRIOS DA ANVISA 

 
Thamires Afonso Viana 

Roberto Rodrigues Ribeiro 
 

Passos cruciais foram adotados por autoridades regulatórias e de saúde em todo o mundo para 
responder à pandemia da COVID-19. A presente revisão bibliográfica visa destacar as ações 
tomadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), fornecendo uma visão geral 
das abordagens regulatórias adotadas durante o ano de 2020 no enfrentamento da pandemia, 
realizando uma avaliação das tendências observadas e oferecendo algumas reflexões quanto às 
oportunidades geradas pela adequação regulatória. O contexto excepcional gerado pela 
pandemia coloca em evidência alguns traços essenciais da atividade regulatória: suas condições 
de exercício e funcionalidades, suas limitações e potencialidades e, sobretudo, sua importância 
para a minimização de danos em cenários marcados por instabilidade estrutural. Foram 
utilizados dados extraídos do Diário Oficial da União, além de dados adicionais obtidos de sites 
oficiais e revisão de literatura disponíveis no domínio público. O novo coronavírus expôs 
vulnerabilidades no ecossistema global de saúde, bem como estimulou a inovação e a rápida 
adaptação de novas soluções. Assim, é imperativo que se aproveitem os aprendizados e o 
impulso catalisado pela pandemia para avançar a ciência regulatória.  
 
Palavras-chave: ANVISA; assuntos regulatórios; coronavírus; COVID-19 
. 
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EFETIVIDADE DA SUPLEMENTAÇÃO DE PROBIÓTICOS EM PACIENTES 
COM COVID-19 

 
Vitor Monge Pequeño 

Isabela Rosier Olimpio Pereira 
  

Muitos nutrientes podem apoiar o sistema imunológico e ajudar na prevenção ou melhoria da 
resposta às infecções virais. Os probióticos são definidos como “microrganismos vivos que, 
quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do 
hospedeiro” e probióticos como “componentes alimentares não digeríveis que afetam 
beneficamente o hospedeiro”. Um novo tipo de vírus de RNA de fita simples que pertence à 
família do coronavírus denominado SARS-CoV-2 apareceu em 2019, com transmissões de 
humano para humano de rápido crescimento, representando uma forte ameaça à saúde global. 
Há uma escassez de estudos que relacionam a utilidade de probióticos no combate e no 
tratamento da COVID-19 e, portanto, o objetivo deste estudo é de realizar uma revisão de 
artigos, investigando os benefícios do uso deste alimento contra o COVID-19. Resultados 
sugerem que os efeitos anti-inflamatórios e antivirais de probióticos podem contribuir 
potencialmente, pelo menos parcialmente na prevenção e / ou alívio dos sintomas relacionados 
ao COVID-19. Porém, não há evidências suficientes para assegurar que a suplementação de 
probióticos seja eficaz no tratamento e prevenção da COVID-19.  
 
Palavras chaves: COVID-19; probióticos 
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CEFALÓPODES COLOIDES E SUAS CAPACIDADES COGNITIVAS: UMA 
REVISÃO 

 
Alessandra Saad Torres Monteiro 

Mônica Ponz Louro 
 

 
Cada vez mais estão aparecendo diversas pesquisas focadas no comportamento animal que vai 
além do inato, como suas capacidades cognitivas e suas culturas na área de Etologia Cognitiva. 
Esses estudos são traduzidos para a população geral na forma de filmes e documentários que 
ajudam a propagar a educação ambiental e a sensibilização sobre os feitios desses animais. A 
cognição animal pode ser definida como todas as formas que os animais recebem informações 
sobre o mundo de acordo com seus sentidos, e como processam essas informações, integram e 
decidem agir sobre elas. A cognição inclui percepção, aprendizado, memória e tomada de 
decisões, além de outros mecanismos que levam a uma cognição complexa. Os cefalópodes 
coloides perderam suas conchas externas e possuem diversos desafios ecológicos e sociais que 
os levaram a desenvolver uma fisiologia neuronal e cognição comparáveis a vertebrados, além 
do fato deles possuírem os maiores cérebros de todos os vertebrados e uma proporção de massa 
cerebral e tamanho corporal comparável a aves e mamíferos. Portanto, este estudo tem como 
objetivo geraldiscutir o que já foi estudado sobre cognição de cefalópodes e associar esses 
conhecimentos com teorias de cognição complexa e consciência. Tem como objetivos 
específicos, evidenciar as estruturas neurológicas dos cefalópodes coloides, comparar essas 
estruturas com as de vertebrados, e exemplificar como os comportamentos complexos podem 
ser encontrados nos cefalópodes coloides e em vertebrados. A metodologia adotada foi por 
levantamento bibliográfico. Foi observado que as habilidades cognitivas de polvos, lulas e sépias 
incluem: aprendizagem por associação, por discriminação, aprendizagem espacial avançada e 
social. Apresentam ainda, comunicação facultativa, memória a curto e a longo prazo e 
mimetismo. Apresentam também personalidades individuais e fazem uso de ferramentas. Além 
disso, os artigos discutem como eles são capazes de raciocínio causal, imaginação, plasticidade 
comportamental, prospecção, e reconhecimento no espelho. Mais estudos ainda precisam ser 
feitos para que se aprenda mais sobre as habilidades destes animais, principalmente as 
habilidades que só foram analisadas dentro de um grupo. Contudo, de acordo com o que foi 
analisado e discutido, é possível concluir que os cefalópodes coloides possuem uma teoria de 
mente e uma consciência de maior ordem, assim como vários vertebrados considerados 
inteligentes, como primatas e corvos. 
 
Palavras-chave: cognição animal, cefalópodes coloides, consciência de cefalópodes. 
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COMPORTAMENTO DA ONÇA-PARDA PUMA CONCOLOR (LINNAEUS, 
1771) EM CATIVEIRO: UMA REVISÃO SOBRE APLICAÇÕES DE 

ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL 

 
Alexandra Roses Louzada e Orlandi Saraiva 

Mônica Ponz Louro  
 

Com a alta e rápida urbanização que os ambientes naturais vêm sofrendo, o contato entre 
humanos e os demais animais tem sido cada vez mais frequente, o que, consequentemente, 
acaba por levar esses animais à morte ou à situação de cativeiro. Este último priva o animal 
silvestre de seu habitat natural, alterando seus comportamentos e levando a prejuízo de sua 
saúde e bem-estar. O enriquecimento ambiental é um método que vem se mostrando muito 
eficaz para melhorar a adaptação desses animais cativos ao novo ambiente em que se encontram. 
A onça-parda (Puma concolor) é um felino silvestre que está em risco de extinção, sendo 
classificado como Vulnerável (VU); assim, a atenção e o cuidado com essa espécie em cativeiro 
devem ser cada vez mais presentes para sua preservação. Logo, este trabalho tem por objetivo 
discutir a importância da prática de enriquecimento ambiental para felinos, em especial para a 
onça-parda, mantidos em cativeiro. Após revisão de 50 diferentes referências bibliográficas 
sobre comportamento de felinos de vida livre ou em cativeiro, incluindo a onça-parda, concluiu-
se que esta espécie apresenta uma variedade de comportamentos classificados como naturais ou 
estereotipados, dentre estes últimos destacando-se o pacing, a inatividade e o descanso. 
Observou-se também a utilização de uma variedade de tipos de enriquecimentos que, em sua 
maioria, resultaram em efeitos positivos para a manutenção do bem-estar animal, quando 
realizados de forma planejada e bem acompanhada. De acordo com o levantamento, as 
categorias mais utilizadas foram, cognitivo/ocupacional, alimentar e sensorial. Por fim, a 
educação ambiental é analisada como ferramenta essencial para identificação e preservação de 
espécies animais em risco de extinção, e que tem recebido mais atenção nas mais diversas esferas 
sociais.  
 
Palavras-Chave: Puma concolor, comportamento, vida livre, cativeiro, enriquecimento ambiental. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL HEMATOLÓGICO DE PACIENTES COM COVID-19 E 
SUA RELAÇÃO COM A GRAVIDADE DA DOENÇA: CONTAGEM TOTAL DE 

NEUTRÓFILOS E PLAQUETAS. 

 
Amanda Lopes Willuveit 
Camila Sacchelli Ramos 

 
A COVID-19 já é responsável por um elevado número de mortes e abrange diversos as aspectos 
clínicos: muitos indivíduos atravessam a infecção de maneira assintomática, outros apresentam 
sintomas gripais leves ou moderados, mas para uma parcela da população, o quadro clínico 
evolui para a síndrome respiratória aguda grave (SARS/SRAG). Os leucócitos, principalmente 
os neutrófilos, têm apresentado grande relevância nos estudos da fisiopatologia da COVID-19, 
seja pela formação das armadilhas extracelulares dos neutrófilos (NETs), que estão envolvidas 
no dano tecidual durante a inflamação, seja pela sua relação com as plaquetas, cuja ativação 
resulta na formação de trombos e consequentes embolias, em pacientes graves. No presente 
trabalho investigamos a relação da contagem de neutrófilos e plaquetas com o sexo, idade, 
gravidade e óbitos, de 450 pacientes com COVID-19 diagnosticados e/ou internados em um 
hospital particular de São Paulo. Nossos resultados mostraram que não há associação entre a 
incidência de COVID-19 e sexo, em qualquer idade ou grupos de gravidade, entretanto 
pacientes do sexo masculino (p<0,001) e com mais de 65 anos (p<0,001) apresentaram quadros 
mais graves em relação ao sexo feminino e outras faixas etárias. Já a mortalidade foi mais 
observada no grupo com mais de 65 anos, independente do sexo (p<0,001) e apenas a contagem 
de plaquetas apresentaram significância estatística (p=0,042). Além disso, a contagem de 
neutrófilos e plaquetas apresentou diferenças significativas entre os sexos (p<0,002 e p<0,001, 
respectivamente), tendo os indivíduos do sexo masculino apresentado valores mais altos de 
neutrófilos e mais baixos de plaquetas. Dentre pacientes que necessitaram de cuidados na UTI, 
não foram observadas diferenças significantes. Por fim, foi possível observar correlação positiva 
entre os neutrófilos e plaquetas nos grupos leves e moderados em mulheres (p<0,001) e nos 
grupos leve e grave em homens (p<0,001). Nossos resultados apontam para a relevância do 
hemograma como um dado preditivo para o prognóstico de COVID-19 e pode, em parte, 
explicar alguns dos fatores de risco associados a um pior prognóstico durante a infecção por 
SARS-CoV-2.  
 
Palavras-Chave: COVID-19, SARS-CoV-2, neutrófilos, NETs, plaquetas e severidade. 
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O IMPACTO NEGATIVO DA FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS 
RELACIONADA A AGROPECUÁRIA NOS FELINOS (CARNIVORA: FELIDAE) 

DO CERRADO 

 
Ana Flávia Olivério Paulino 
Paola Lupianhes Dall Occo 

 
O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro em extensão, correspondendo a 24% do 
território nacional com uma área de 204,7 milhões de hectares. A maior porção desse bioma 
está localizada na região Centro-Oeste do país, fazendo divisa com a Mata Atlântica, Amazônia, 
Caatinga e o Pantanal. Por conta da variação pluviométrica apresenta fitofisionomia diversa e é 
o local de origem das grandes regiões hidrográficas brasileiras, sendo a Savana tropical mais 
diversa do mundo abrigando 5% da biodiversidade mundial e 30% da brasileira. Por possuir um 
grau elevado de ameaça e grande variedade faunística e florística, lhe é concedido o título de 
“hotspot”. Atualmente, existem 7 espécies de felinos que utilizam o Cerrado como parte de seu 
habitat e todos eles encontram-se em algum grau de ameaça de extinção. Para compreender 
como a agropecuária impacta negativamente nesses felinos foi realizada uma revisão 
bibliográfica que demonstrou que o bioma vem sofrendo intensa ação antrópica principalmente 
voltada para atividades agropecuárias e hoje se encontra em grandes fragmentos com 43,7% de 
sua cobertura original ocupada por essa atividade e apenas 52% de área remanescente. Os felinos 
vêm sofrendo com a redução e fragmentação de seus habitats devido ao crescimento da fronteira 
agrícola e da atividade pecuária que é responsável pela criação de áreas isoladas não eficientes 
para sua sobrevivência, já que são animais territorialistas e precisam de grandes extensões para 
habitar. Além disso, também entram em conflito com produtores rurais por conta da predação 
do gado decorrente da falta de oferta alimentar. Para a conservação desses animais não é 
suficiente a criação de unidades de conservação, que inclusive vem sofrendo com a pressão 
negativa de fazendeiros e o incentivo para aumento do território das práticas agropecuárias, mas 
também a ampliação das áreas de Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente.  
 
Palavras-chave: Cerrado. Agropecuária. Felinos. Fragmentação de habitat. Ameaça. 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

208 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

ORIGEM E EVOLUÇÃO DA LACTAÇÃO E ESTRATÉGIAS DE ALEITAMENTO 
EM MAMÍFEROS 

 
Caio Vinicius Corsini Filho 

Mônica Ponz Louro 
 

Leite é uma secreção rica em nutrientes produzida exclusivamente por mamíferos em glândulas 
especializadas conhecidas como glândulas mamárias. O tempo dedicado pelos mamíferos mães 
a alimentar seus filhotes com tal secreção é conhecido como a fase de lactação, e este representa 
a mais única característica de desenvolvimento da prole dos mamíferos, o que levou Carolus 
Linnaeus a agrupar todos os animais capazes de produzir leite em uma classe conhecida como 
Mammalia. O objetivo desta pesquisa foi coletar e analisar a literatura disponível sobre a história 
da discussão da origem da lactação, comparar a composição do leite de mamíferos diferentes e 
como isso pode estar relacionado com suas características de história de vida. Uma revisão de 
literatura foi conduzida nas informações disponíveis sobre a origem da lactação e sua evolução 
em diferentes ordens de mamíferos. Mais de 180 publicações sobre os tópicos mencionados 
foram coletadas, analisadas e comparadas. Desde a publicação de “A Origem das Espécies”, a 
origem da lactação tornou-se e ainda é, um tópico muito discutido entre zoólogos e várias 
hipóteses foram propostas para responder tal questão. Muitos estudos ligados à composição do 
leite e às estratégias de lactação ainda estão principalmente restritos a espécies leiteiras 
domésticas como vaca, cabra e ovelha, enquanto estudos similares ainda são raros para outros 
mamíferos. As concentrações de nutrientes do leite variam consideravelmente entre os 
mamíferos, o que está, em maior parte, relacionado à ecologia e história de vida de diferentes 
espécies. Por exemplo, muitos pinípedes e outros mamíferos aquáticos secretam leites 
energeticamente densos e gordurosos, enquanto alguns mamíferos como os perissodáctilos e 
primatas produzem leites diluídos com alto conteúdo de açúcar. É interessante notar que alguns 
animais não mamíferos são capazes de gerar secreções nutritivas que podem ser vistas como 
análogas ao leite, como visto em algumas espécies de aves e de raias vivíparas. Hipóteses sobre 
a origem da lactação foram propostas múltiplas vezes ao longo da história e ainda é um tópico 
não muito resolvido que está aberto para debate. Em adição, a literatura sobre a lactação em 
diferentes mamíferos não está igualmente distribuída entre os clados mamalianos, e há muitas 
lacunas que ainda estão a serem preenchidas.  
 
Palavras-chave: Lactação. Evolução. Origem da lactação. Cuidado maternal. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL HEMATOLÓGICO DE PACIENTES COM COVID-19 E 
SUA RELAÇÃO COM A GRAVIDADE DA DOENÇA: CONTAGEM TOTAL DE 

MONÓCITOS E LINFÓCITOS. 

 
Gianluca Rossi Toscnai 
Camila Sacchelli Ramos  

 
A COVID-19 já é responsável por um elevado número de mortes no mundo inteiro e pode 
apresentar diversos aspectos clínicos: muitos indivíduos atravessam a infecção de maneira 
assintomática, outros apresentam sintomas gripais leves ou moderados, mas, para uma parcela 
da população, o quadro clínico evolui para a síndrome respiratória aguda grave (SARS/SRAG). 
Os leucócitos, principalmente neutrófilos, linfócitos e monócitos, têm apresentado grande 
relevância nos estudos relacionados à fisiopatologia da COVID-19. Casos severos de COVID-
19 apresentaram contagem elevada de monócitos e redução de linfócitos TCD4+ e TCD8+, os 
quais são importantes para o reconhecimento e destruição de células infectadas. Frente à 
necessidade de compreendermos melhor a patogenia da COVID-19, tanto para o 
desenvolvimento e aprimoramento de estratégias terapêuticas como para o acompanhamento 
de prognóstico da doença, este trabalho tem o objetivo de compreender a relação entre 
contagem de linfócitos e monócitos com a evolução da severidade da doença. Utilizando-se dos 
dados obtidos do Hospital Sírio Libanês, foram examinadas as coletas de linfócitos e monócitos 
de 450 pacientes com COVID-19 positivo, levando em consideração a sua idade, sexo, 
severidade e mortalidade. Foram avaliados o perfil geral da amostra além dos dados de 
hemogramas realizados no dia de admissão ao hospital e no dia de entrada à unidade de terapia 
intensiva (UTI). Os resultados indicam que indivíduos do sexo masculino (p<0,001) e com mais 
de 65 anos (p<0,001) apresentaram quadros mais graves do que do sexo feminino e abaixo de 
50 anos. Já a mortalidade foi mais frequente no grupo com mais de 65 anos, independente do 
sexo (p<0,001). A contagem de linfócitos totais no dia de admissão no hospital revelou que os 
valores mais baixos estavam presentes em indivíduos do sexo masculino (p<0,001), indivíduos 
com idade igual ou maior que 65 anos (p<0,001), com quadro clínico grave (p<0,001) e que 
evoluíram para óbito (p=0,02), enquanto indivíduos do sexo feminino apresentaram contagem 
mais baixa para monócitos (p<0,001), que são células envolvidas na resposta imune pró-
inflamatória. Dentre os pacientes graves, que necessitaram de atendimento em UTI, a variação 
da contagem de linfócitos foi significante entre as faixas etárias (p=0,047). Frente ao exposto, 
acreditamos que um exame simples como o hemograma, particularmente a contagem de 
linfócitos, poderia ser utilizado para prognóstico clínico de pacientes com COVID-19.  
 
Palavras-chave: COVID-19; SARS-CoV-2; linfócitos; monócitos. 
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PADRONIZAÇÃO DO TESTE HOLEBOARD PARA AVALIAÇÃO DE MEMÓRIA 
EM CAMUNDONGOS FÊMEAS OVARIECTOMIZADAS 

 
Giovanna Fecher Matarazzo 

Miriam Oliveira Ribeiro 

 
A menopausa, definida como o momento da última menstruação, é um processo natural que 
ocorre em torno da quinta década de vida das mulheres. As alterações nos níveis dos hormônios 
esteroides sexuais decorrentes desse processo estão associados à vulnerabilidade a doenças 
relacionadas aos ossos, ao Sistema Cardiovascular e ao Sistema Nervoso Central (SNC). De fato, 
dentre os efeitos decorrentes da menopausa estão os prejuízos significativos da cognição e o 
aumento do risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. A performance das 
mulheres em tarefas de memória parece flutuar com os níveis de concentração do hormônio 
estrógeno circulante ao longo do ciclo menstrual, sendo relatados lapsos de memória por mais 
de 50% das mulheres nesse período. Para avaliar os efeitos comportamentais diante de 
hormônios ovarianos, o modelo animal de roedor ovariectomizado é o mais utilizado. Diversos 
testes comportamentais foram desenvolvidos a fim de avaliar o desempenho da memória em 
roedores. Ainda que usado com menos frequência do que outras variantes de teste, as tarefas 
do tipo Holeboard têm se mostrado adequadas para analisar os efeitos comportamentais como 
aprendizado e memória. No entanto, mesmo estudos relatando que essa tarefa de aprendizagem 
é adequada para caracterizar a memória viso espacial e de trabalho em roedores, não há estudos 
suficientes que utilizem essa ferramenta em modelos animais ovariectomizados para avaliar o 
papel do estrógeno no comportamento cognitivo no período da menopausa. Dessa forma, o 
presente trabalho teve como objetivo desenvolver uma padronização de teste comportamental 
Holeboard, para avaliar a memória viso espacial e de trabalho em camundongos fêmeas 
ovariectomizadas. Através dessa padronização do teste Holeboard, observou-se prejuízo na 
memória viso espacial em fêmeas ovariectomizadas, entretanto não na memória de trabalho.  
 
Palavras-chave: Estrógeno; Holeboard; Memória; Menopausa; Ovariectomia. 
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AVALIAÇÃO DO PERFIL HEMATOLÓGICO DE PACIENTES COM COVID-19 E 
SUA RELAÇÃO COM A GRAVIDADE DA DOENÇA: CONTAGEM TOTAL DE 

EOSINÓFILOS E BASÓFILOS. 

 
Giovanna Lyssa Soares Machado 

Camila Sacchelli Ramos 
 
A COVID-19 já é responsável por um elevado número de mortes e abrange diversos aspectos 
clínicos: muitos indivíduos atravessam a infecção de maneira assintomática, outros apresentam 
sintomas gripais leves ou moderados, mas para uma parcela da população, o quadro clínico 
evolui para a síndrome respiratória aguda grave (SARS). Os leucócitos, principalmente os 
eosinófilos e basófilos, tem apresentado grande relevância nos estudos relacionados à 
fisiopatologia da COVID-19. Aqui, investigamos a relação da contagem de leucócitos com o 
sexo, idade, gravidade e óbito de pacientes com COVID-19, diagnosticados e/ou internados 
em um hospital privado da cidade de São Paulo, Brasil. Nosso estudo foi realizado com 450 
pacientes positivos para COVID-19 no teste de RT-PCR, os quais foram sorteados 
aleatoriamente do banco de dados “COVID-19 Data Sharing / BR, FAPESP”. Sexo, idade, 
contagem de eosinófilos e basófilos, bem como gravidade da doença e óbito foram analisados 
estatisticamente para investigar qualquer correlação entre esses determinantes. Nossos 
resultados mostram que não há associação entre a incidência de COVID-19 e sexo, em qualquer 
idade. No entanto, a análise da relação da gravidade da doença com sexo do paciente (p<0,001) 
e faixa etária (p<0,001) evidenciaram maior prevalência de indivíduos do sexo masculino e com 
idade acima de 50 anos no grupo que precisou de atendimento em UTI. Há uma tendência 
global de contagem mais baixa de eosinófilos e de basófilos, conforme o aumento da idade e a 
maior gravidade do quadro clínico (p<0,001). Indivíduos do sexo masculino, com quadro leve 
para COVID-19 apresentaram correlação moderada entre eosinófilos-basófilos, enquanto 
aquele com quadros moderado ou grave apresentaram apenas uma correlação fraca. Já no sexo 
feminino, tanto para o quadro leve como para o quadro moderado observou-se uma correlação 
moderada entre eosinófilos-basófilos. Nossos resultados sugerem que o leucograma possa ser 
empregado como exame acessível e rápido para o prognóstico de COVID-19 e, em partes, 
explicar alguns dos fatores de risco associados a um pior prognóstico durante a infecção por 
SARS-CoV-2.  
 
Palavras-chaves: COVID-19; SARS-CoV-2; eosinófilos; basófilos; severidade. 
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REVISÃO BIBLIOGÁFICA PARA AVALIAR A PERSPECTIVA FUTURA DA 

PALMEIRA EUTERPE EDULIS MART. (PALMEIRA JUÇARA) E O COMÉRCIO 
ILEGAL NO BRASIL 

 
Guilherme Vitor Braga Coutinho 
Leandro Tavares Azevedo Vieira 

 
A Euterpe edulis Mart. é uma das espécies mais importantes da Mata Atlântica. Essa palmeira é 
capaz de beneficiar todo um ecossistema em que se encontra devido as suas propriedades 
ecológicas que auxiliam na sobrevivência de muitas espécies de aves e mamíferos. Além disso, 
a matéria-prima mais extraída é o palmito Juçara, produto de alto valor econômico, social e 
cultural. O palmiteiro em questão se encontra em risco de extinção devido a diversos fatores 
como o intenso extrativismo, perda de habitats e a defaunação, o que acarreta em uma cascata 
ecológica negativa. Devido ao seu grande valor de mercado, há um grande comércio ilegal do 
palmito, havendo uma extração predatória e irregular dessa palmeira. Além de ser crime a 
comercialização ilegal do produto, consumir o alimento sem as devidas fiscalizações, traz alguns 
riscos para a saúde do consumidor. O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado atual 
de sua exploração e conservação, além das perspectivas futura para espécie o e comercio ilegal 
do produto. Por meio de um levantamento bibliográfico sobre a produção, extração e comercio, 
nota-se um quadro atual importante para os produtores e consumidores do palmito. Para a 
análise de produção, usou-se os índices de volume da produção, rendimento médio e valor da 
produção nos anos de 1994 a 2019. Para a extração, coletou-se informações sobre área de 
colheita entre 1994 a 2019 e quantidade de palmito plantado e extraído nos anos 2006 e 2016. 
Para as informações sobre comercio, houve um levantamento sobre índice de preço do palmito 
plantado e extraído além de dados monetário de provisão do palmito cultivado e extraído entre 
2006 a 2016 e por fim, uma coletânea de ocorrências de apreensão de palmitos ilegais entre 2012 
até atualmente, em 2021. Tendo como resultado um crescimento no volume e valor de produção 
durante os anos, contribuindo para as grandes indústrias produtoras e para a economia do país, 
porém, por outro lado, há a baixa fiscalização e regulamentação que afeta a E. edulis gerando um 
declínio da espécie, que acaba trazendo consequências para toda cadeia ecológica e o constante 
comercio ilegal do palmito. A proteção da espécie vai muito além da ação de órgãos fiscais, ou 
seja, é necessário leis eficientes, fiscalizações rigorosas, uma educação ambiental abrangente e 
programas de governo eficazes e adequados para essa situação. Sendo assim, extrair e 
comercializar o palmito é tão importante quanto manter a palmeira no seu habitat natural, 
visando todo manejo adequado e necessário para seu cultivo e tendo o comércio com as devidas 
regulamentações e fiscalizações para que não haja a extinção através do corte e comercio ilegal, 
acarretando em negativas consequências ecológicas e econômicas para o país.  
 
Palavras-chave: Palmito – Juçara – Mata Atlântica – Ecossistema – Extinção – Extrativismo – 
Exploração - Conservação - Comercio ilegal.  
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ARBORIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO: DESAFIOS PARA 
SUSTENTABILIDADE 

 
Mateus Luiz e Siqueira Nunes 

Leandro Tavares Azevedo Viera 
 

A arborização pode influenciar diretamente a qualidade de vida da população, pois ela oferece 
benefícios, tais como conforto térmico, sombra, redução da poluição e de ruídos. No entanto, 
a falta de manutenção e planejamento pode influenciar sua eficiência. Neste sentido, o estudo 
objetivou conhecer a percepção ambiental, que significa perceber um determinado ambiente, 
aprender a protegê-lo e cuidá-lo. Tais ações podem ocorrer por meio de uma pesquisa aplicada 
em uma amostra da população, referente à atual arborização murbana do Município de São 
Paulo. A metodologia foi baseada na aplicação de um questionário, acerca da percepção 
ambiental, abordando temas, como: a arborização na cidade, sua importância para o meio 
ambiente; a prática de plantio de árvores e a observação de árvores plantadas nas vias públicas. 
O questionário foi aplicado a uma população dividida de acordo com os seguintes perfis sociais: 
sexo, idade, atividade profissional e escolaridade. Os resultados dessa pesquisa indicam que a 
arborização do Município de São Paulo apresenta inúmeros problemas, pois não há o controle 
quanto à escolha da espécie apropriada ao local de plantio. O que pode ocasionar em podas 
drásticas e remoção das espécies, dado pela insatisfação da população referente ao porte 
arbóreo, além de não haver um controle contínuo na manutenção das árvores. Os participantes 
da pesquisa percebem a necessidade de uma melhor arborização do município, porém não 
conhecem as etapas corretas referentes à condução de plantio e manutenção das espécies. O 
desenvolvimento desse estudo mostrou a opinião dos participantes quanto à necessidade de 
uma melhor arborização urbana. Sendo assim, são necessárias medidas como educação 
ambiental, políticas e fiscalização mais eficientes que visem mitigar ocorrências como poda 
drástica e manejo inadequado. 
 
Palavras chaves: arborização urbana, percepção ambiental e plantio e manejo. 
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MARIE STOPES EM DOIS ATOS 

 
 Iná Bernardes Freitas  

Mythras Baltar Almeida 
 Waldir Stefano 

 
Entre os séculos XVIII e XIX a Inglaterra passou por um período em sua história em que era 
reinada pela Rainha Vitória (1818-1901) entre os anos de 1837 e indo até o ano de sua morte. 
Esse período mais tarde ficou conhecido como “Era Vitoriana” e foi marcado por uma época 
de paz em que o país prosperou economicamente e culturalmente. Todo este desenvolvimento 
possibilitou que o país fosse se modernizando cada vez mais, ao ponto de ser referência dos 
mais diversos tipos de ciências e berço de renomados pesquisadores e naturalistas desta época. 
Nesta conjuntura surgiram mobilizações promovendo igualdade social e econômica entre 
homes e mulheres, que foram ganhando cada vez mais força ao longo do século XIX 
propiciando o surgimento do movimento feminista. Em meio a estes cientistas se destaca Marie 
Charlotte Carmichael Stopes (1880-1958), uma paleobotânica, feminista e eugenista que 
desenvolveu trabalhos com a flora do Carbonífero e Cretáceo, escreveu o bestseller Married Love 
defendendo o direito das mulheres dentro do casamento e a satisfação sexual delas e abriu a 
primeira clínica de controle de natalidade da Grã-Bretanha, por meio da qual conseguia difundir 
suas convicções feministas e eugenistas. Este trabalho apresenta a trajetória de Marie Stopes ao 
longo de sua carreira; como suas contribuições para a paleobotânica durante as primeiras duas 
décadas do século XX, sua atuação feminista e os ideais eugenistas que defendeu ao longo de 
sua vida.  
 
Palavras chaves: Marie Stopes, paleobotânica, Carbonífero, Cretáceo, eugenia, feminismo, 
controle de natalidade, Married Love. 



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

215 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

FIBRA DE COCO COMO SUBSTRATO ALTERNATIVO EM GAIOLAS DE 
ANIMAIS DE LABORATÓRIO: ANÁLISES COMPORTAMENTAIS 

 
Nathie Mendes Batista  

Esther Lopes Ricci  
 
A preocupação com o bem-estar de animais de laboratório vem aumentando na comunidade 
científica, principalmente em relação a atenção com fatores que causadores de estresse. O tipo 
de forragem utilizado em gaiolas de roedores é um deles, uma vez que está diretamente 
relacionada a moradia e conforto desses animais. Assim, este trabalho teve como objetivo 
analisar se a fibra de coco pode ser um substrato alternativo a maravalha. Para isto os ratos 
foram divididos em 2 grupos e habituados em tipos de substratos diferentes, maravalha ou fibra 
de coco. Após o período de adaptação, os animais foram submetidos aos testes de avaliação 
comportamental, sendo eles campo aberto, labirinto em cruz elevado e interação social e ao 
teste de preferência, onde o animal foi exposto aos dois substratos e foi analisado os parâmetros 
de preferência. Os resultados mostraram que não houve diferenças significativas no 
comportamento dos animais em nenhum dos testes comportamentais. Enquanto no teste de 
preferência, foi observado que os animais não possuem preferência pela fibra de coco, mas 
também não houve diferença estatística entre os substratos. Portanto a fibra de coco não 
apresenta características desfavoráveis, podendo ser estudada como um possível substrato para 
camas de animais de laboratório.  
 
Palavras-chaves: Bem-estar animal, substrato alternativo, fibra de coco, avaliação 
comportamental.  
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CESTA BÁSICA: UMA ANÁLISE AMBIENTAL, ECONÔMICA E NUTRICIONAL 

 
 Rebeca Blucher 

Magno Castelo Branco 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os impactos ambientais, econômicos e 
nutricionais da Cesta Básica. Foram coletados os dados acerca da composição nutricional dos 
13 itens alimentares. Então, esses valores foram comparados com as recomendações 
nutricionais a fim de avaliar se uma alimentação baseada somente nesses itens seria suficiente 
para alcançar os valores mínimos recomendados. Conjuntamente, foi realizado um 
levantamento de preços a partir de três tipos de estabelecimento: um atacado, um supermercado 
e uma loja de orgânicos. Além disso, foi analisada a variação dos preços dos itens da Cesta Básica 
no decorrer de um ano. Por fim, foram coletados os dados das pegadas de carbono dos 
produtos. Utilizando a ferramenta solver, foi calculado as quantidades de consumo necessário 
para satisfazer as recomendações nutricionais, considerando dois cenários de otimização: menor 
preço e menor pegada de carbono. Os resultados indicaram insuficiências quantitativas para 6 
vitaminas e 2 minerais, além de um consumo energético excessivo. Foi observada uma variação 
nos preços dos produtos dependendo do tipo de estabelecimento no qual ele é vendido, além 
de um aumento considerável nos preços no decorrer de um ano devido a pandemia de Covid-
19. Produtos orgânicos apresentaram uma maior pegada de carbono quando comparados aos 
convencionais. Com a reformulação da Cesta Básica, cria-se a possibilidade de complementar 
tal política com outras medidas de cunho social e ambiental.  
 
Palavras-chave: Cesta Básica, Pegada de Carbono, Nutrição, Preços, Sustentabilidade, Política 
Social. 
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FAGOTERAPIA: HISTÓRICO, CARACTERÍSTICAS, APLICAÇÕES E 
PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Rodrigo Vieitas Bittencourt de Castilho 
 

Esta revisão bibliográfica, de natureza qualitativa, teve como objetivo analisar e discorrer a 
fagoterapia a partir da leitura de textos e trabalhos científicos que tratassem do assunto. A 
interpretação dos dados e informações permitiu entender os princípios e fundamentos da 
fagoterapia, assim como compreender seus riscos, utilizações, questões regulatórias e 
perspectivas futuras. A maior ocorrência dos casos de infecções por bactérias resistentes à 
antibióticos – principalmente no ambiente hospitalar -, amplificou a busca por outras formas de 
tratar esses quadros clínicos restabelecendo o interesse em outros princípios de tratamento, 
dentre eles a fagoterapia. O mecanismo de atuação único dos bacteriófagos dificulta sua 
validação científica como medicamento a partir dos protocolos utilizados atualmente que têm 
como base moléculas químicas estáveis, como os antibióticos, por exemplo; questões 
regulatórias e econômicas como a impossibilidade de patenteamento de um coquetel de fagos é 
outro fator que reduz o interesse de investidores e grandes farmacêuticas. O longo histórico 
clínico da fagoterapia no Oriente (Leste europeu e antiga União Soviética, principalmente) e os 
resultados promissores obtidos por trabalhos recentes em países como Estados Unidos, 
demonstram um grande potencial no tratamento de infecções por bactérias multirresistentes à 
antibióticos, principalmente em quadros clínicos onde há a ocorrência da formação de biofilme 
e a partir de sua utilização de forma sinérgica com outros medicamentos, como os antibióticos. 
 

Palavras-Chave: bactérias multirresistentes, bacteriófagos, fagoterapia, infecções bacterianas, 

potenciais. 
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EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA ORIUNDAS DO CONSUMO DE 
CARNE ANTES E DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL 

 
Vitória Bertucci 

Magno Castelo Branco 
 

O Efeito Estufa é um fenômeno responsável por manter a temperatura no planeta Terra estável, 
a partir da presença de gases como vapor d’água e dióxido de carbono, capazes de reter o calor. 
As nuvens são componentes essenciais, visto que elas permitem a entrada da radiação solar, mas 
não permite a saída. Os gases de efeito estufa estão em uma escala crescente desde a Revolução 
Industrial, onde prejudica o efeito estufa, pois aumentam a temperatura global. A emissão destes 
gases ocorre de forma natural, como as mudanças orbitais da Terra e as atividades vulcânicas, 
entretanto, os principais produtores destes gases são a partir de fatores antropogênicos. Uma 
das atividades mais responsáveis pela emissão de gases é a pecuária, onde a produção do gado é 
capaz de gerar altas quantidades de gases. No início de 2020 houve o início de uma pandemia, 
causada pelo vírus da Covid-19, onde deixou milhares de brasileiros desempregados, gerando 
uma queda na renda mensal das famílias. Com isso, o objetivo deste trabalho foi analisar o 
consumo de carne bovina, suína e de frangos após o início da pandemia, visto que juntamente 
com o desemprego, o preço dos quilos de carne também variou. A análise foi feita a partir do 
site do IBGE, onde é possível encontrar dados do consumo e abate de cada espécie durante 
todo o ano. Sendo assim, foi coletado os dados de abril a dezembro de 2019, um ano antes da 
pandemia, e abril a dezembro de 2020, após início da pandemia. A partir disso, os dados de cada 
ano foram comparados e pode-se perceber que após o início da Covid-19 houve uma queda no 
consumo de carne bovina, e um aumento no consumo de carne suína e de frangos. A população 
brasileira não excluiu o consumo de carne pelo aumento do preço, mas fizeram então uma 
substituição de proteína em suas dietas. Com essa substituição, a produção de gases de efeito 
estufa diminuiu 2,77% de um ano para o outro, a partir da multiplicação da quantidade de carne 
bovina, suína e de frangos pelo valor da pegada de carbono, e comparando com o ano anterior. 
Isso porque a carne bovina tem a maior pegada de carbono, foi substituída por carnes que 
produzem menos da metade de gases por tonelada. Concluindo-se que se a dieta dos brasileiros 
seguisse esse padrão, a longo prazo, isso seria benéfico para a o efeito estufa de forma global.  
 
Palavras-chave: Gases de efeito estufa; Pecuária; Pandemia; Covid-19 
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O CONTEXTO DO ENSINO REMOTO E REMOTO/PRESENCIAL SOB A 
PERSPECTIVA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DURANTE A PANDEMIA 

DA COVID-19 

 
Ana Flávia Segati 

Rosana dos Santos Jordão 
 

Devido à pandemia da COVID-19, foram adotadas pelos países medidas de contenção para 
frear a disseminação do novo coronavírus, levando ao fechamento de escolas e universidades. 
Como solução rápida, as aulas presenciais foram transferidas do contexto presencial para o 
contexto virtual, chamado de Ensino Remoto, cuja dinâmica se colocou como um novo desafio 
para alunos e professores. Esta pesquisa busca analisar a percepção dos alunos da educação 
básica sobre a qualidade do ensino que lhe está sendo oferecido e os impactos na aprendizagem 
a partir das experiências vivenciadas durante o período de ensino remoto e remoto/presencial. 
A pergunta que norteou a pesquisa foi: “Como alunos de ensino médio, de escolas particulares, 
vivem e compreendem o processo de ensino e de aprendizagem durante o período do ensino 
remoto e remoto/presencial?". Para a coleta de dados, foram entrevistadas cinco discentes de 
diferentes colégios de São Paulo. Após a transcrição e análise dos dados, a partir das falas 
emergiram as categorias: a) Processo de ensino, b) Processo de aprendizagem e c) Relações 
interpessoais. Concluímos que a tecnologia permitiu a continuidade do processo, mas as suas 
potencialidades não foram aproveitadas. A comparação entre os anos de 2020 e 2021 mostrou 
rearranjos organizacionais. No entanto, os dados sugerem que as escolas continuam dando 
continuidade ao processo no modelo tradicional transmissivo, sendo necessárias mudanças na 
concepção e nas estratégias.  
 
Palavras-chave: Ensino Remoto. Ensino Híbrido. Educação Básica.   



Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 

 
XIX MOSTRA DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS  

XXVII MOSTRA DO CURSO DE FARMÁCIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE GASTRONOMIA 

XXVI MOSTRA DO CURSO DE NUTRIÇÃO 

                                                                                                                                 XXXXV MOSTRA DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

 

 
  

220 

Campus Higienópolis:  Rua da Consolação, 930  ⚫  Consolação  ⚫  São Paulo - SP   ⚫ CEP 01302-907 

Tel. (11) 2114-8000  ⚫  www.mackenzie.br   e-mail: reitoria@mackenzie.br 
 

MULTICULTURALISMO: O QUE DIZEM OS PROFESSORES DE UM CURSO 
DE LICENCIATURA? 

 
Mariana Gomes da Silva 

Rosana dos Santos Jordão 
 

Multiculturalismo é um movimento que busca superar os desafios da convivência entre pessoas 
com diferenças culturais entre si. Este trabalho teve como objetivo analisar a presença desse 
movimento em um curso de Licenciatura, por meio da entrevista com professores (as). Não foi 
possível perceber uma postura multicultural nos (as) docentes. Em relação ao conceito de 
Multiculturalismo, os (as) professores (as) demonstraram possuir um senso comum, 
relacionando-o à presença de diversidade cultural em uma situação/ambiente. Ainda assim, 
foram identificados traços do movimento em algumas práticas relatadas. Um dos (as) docentes 
parece realizar uma hibridização de discursos, unindo o conhecimento científico a saberes 
tradicionais. Outro (a) aborda o conceito de identidade, mas não trabalha a identidade dos (as) 
estudantes. A ancoragem social dos conteúdos foi identificada nas falas destes (as) dois (duas) 
professores (as). Uma fala recorrente foi a dificuldade de tratar de questões sociais em disciplinas 
consideradas mais técnicas. Nenhum (a) docente mencionou seu papel de formador (a) de 
professores (as), mas apenas de biólogos (as). A ausência do Multiculturalismo em cursos de 
formação de professores (as) dificulta que o movimento se amplie nas escolas. Como alternativa 
para mudar esta realidade, propõe-se que os (as) docentes universitários (as) participem de 
cursos de formação continuada, que poderiam ser oferecidos pela própria universidade em 
questão.  
 
Palavras-chave: Multiculturalismo. Docentes. Licenciatura.  
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INICIATIVAS COMUNITÁRIAS E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL CRÍTICA NA 
PERIFERIA DA CIDADE: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO NO JARDIM 

ÂNGELA, SÃO PAULO 

 
Natália Bellangero Cintra Couto 

Adriano Monteiro de Castro 
 

 
O Jardim Ângela é um bairro localizado no sul da periferia do Município de São Paulo, território 
onde a injustiça socioambiental cerca a realidade dos moradores ali presentes. A exclusão social 
e a constante exposição a riscos ambientais são fatores dessa realidade. Diante disso, a 
abordagem da educação ambiental crítica se torna fundamental na rotina dos indivíduos, pois 
nela pautas de temáticas sociais integram pautas de temáticas ambientais, promovendo uma 
compreensão estrutural dos problemas socioambientais. As iniciativas comunitárias, sejam elas 
ONGs ou movimentos sociais, possuem um grande papel na propalação da educação ambiental 
crítica em comunidades, portanto, objetiva-se trazer à tona iniciativas comunitárias que 
contribuem para a educação ambiental crítica de moradores do Jardim Ângela. Para tanto, foram 
objetivos específicos: inventariar iniciativas comunitárias existentes na região; identificar 
potenciais de educação ambiental crítica nessas iniciativas; e divulgá-las. Uma pesquisa de 
abordagem qualitativa voltada à realização de um estudo exploratório foi conduzida, onde com 
o auxílio de aplicativos e ferramentas de pesquisa da Internet, foram inventariadas 15 iniciativas 
comunitárias localizadas no bairro do Jardim Ângela. As iniciativas comunitárias foram 
agrupadas em iniciativas voltadas à “educação” (20% das iniciativas), voltadas ao “meio 
ambiente” (20% das iniciativas) e, quando não havia aplicação em nenhum dos dois grupos, 
essas foram categorizadas como “outros” (60% das iniciativas). Apesar da ambiguidade das 
diversas vertentes de educação ambiental poderem levar a questionamentos sobre em que 
medida ONGs e movimentos sociais podem ser considerados campos de promoção da 
educação ambiental, a sua abordagem crítica permite a inclusão das iniciativas comunitárias que 
pautam temas ligados a assuntos além dos ecológicos, legitimando uma importante rede de 
educação ambiental não formal no Jardim Ângela. 
 
Palavras-chave: Educação ambiental crítica; Iniciativas comunitárias; Comunidades periféricas; 
Jardim Ângela; Periferia de São Paulo. 


