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APRESENTAÇÃO

A Psicologia é uma ciência que abrange diversos saberes e transita 
por várias áreas do conhecimento por abarcar possiblidades e teorias que 
a respaldam. Discutir então as diversas áreas de atuação da Psicologia 
envolve entender os diversos caminhos de atuação e a relevância de 
conhecer aspectos relacionados a ela, dentre eles ética e epistemes.

O Simpósio Perspectivas em Psicologia do Centro Oeste surgiu 
com a proposta de discutir a profissão levando em consideração sua 
amplitude. Os anais gerados no III Simpósio foram fruto de discussões 
e provocações de organizadores, professores e alunos que diariamente 
se deparam com demandas na qual percebem o quanto a Psicologia 
pode contribuir com a sociedade, tanto em aspectos preventivos quanto 
intervenções, além de reflexões acerca de demandas atuais.

Cabe assim, ressaltar a pequena trajetória do evento, que teve 
início no primeiro semestre de 2016 com a participação do psicólogos 
Maria Tereza O. Ramos e Wadson Arantes Gama, discutindo questões 
referentes a Teoria Gestáltica e a Ética na profissão.

Com o envolvimento do público e a relevância do mesmo na 
cidade de Catalão e região no segundo semestre de 2016 aconteceu 
o II Simpósio Perspectivas em Psicologia com discussões acerca da 
Psicologia Organizacional, com questões voltadas para o bem estar 
no trabalho, realizado pela professora Helenides Mendonça e também 
questões introdutórias de Psicologia Jurídica com o psicólogo Shouzo 
Abe.
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O III Simpósio além das palestras provocantes com o psicólogo 
Leonardo Faria- Perícia Psicológica, professor Cláudio Herbert- 
Psicologia Militar e Fabiana Vitorino – Carreira, também contou com 
apresentações orais. 

Os resumos referentes as apresentações compõem esse material 
que aborda a Psicologia e suas vertentes, com o objetivo de refletir e 
pensar a ciência e suas contribuições.
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RELAÇÃO ENTRE SONO E SONHOS

Graciele Cristina Silva
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

gcsilvanut@gmail.com 

Introdução: O sono é definido com um estado reversível e 
transitório alternado com o estado de vigília, o qual ocorre quando o 
indivíduo está acordado ou quando desperta durante o sono. Diversos 
estudos têm evidenciado a presença de sonhos durante alguns estágios 
do sono. Esta revisão bibliográfica objetivou narrar as características 
do sono e sua relação com os sonhos. Metodologia: Realizou-se uma 
pesquisa narrativa, com as palavras chave: privação de sono e sonhos na 
base de dados “Google Acadêmico” no período de 27 a 30 de outubro 
de 2016. Resultados: Foram encontrados os seguintes achados com 
relação ao sonho e seus distúrbios: Quanto a sua classificação, o sono 
pode ser considerado sono não REM e sono REM, os quais se alternam 
durante a noite. O sono REM é o sono mais profundo, fase que ocorrem 
predominantemente os sonhos e o movimento rápido dos olhos. 
Demora de 65 a 120 minutos para aparecer, após o adormecimento. Os 
sonhos podem causar sensações como medo, alegria, entre outras. Isso 
ocorre por causa das descargas que atingem diversas áreas cerebrais, 
não tendo relação nenhuma com o conteúdo emocional. Freud antes 
de se aprofundar na sua teoria da psicanálise, percebeu que estímulos 
sensoriais e externos são capazes de alterar o conteúdo dos sonhos, 
e utilizava o método científico-experimental para investigar essas 
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influências. Os sonhos também exercem uma função adaptativa. Os 
chamados sonhos moduladores reforçam ou inibem uma estratégia 
que foi formulada no estado de vigília. Os sonhos classificados como 
formuladores de estratégia possibilitam que o indivíduo crie estratégias 
cognitivas e assim sejam capazes de lidar com novas experiências, para 
as quais anteriormente não tinham preparo. Conclusão: Os sonhos 
acontecem predominantemente na fase REM do sono. Entretanto, faz-se 
necessário mais pesquisas nesta temática, para aprofundar sua relação.
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CÁRCERE, SILÊNCIO E MORTE: DIÁLOGOS 
INTERTEXTUAIS EM “BRINCAR COM 

VENENO” DE RONALDO CORREIA BRITO 

Wanély Aires de Sousa
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

wanelyaires190@outlook.com

O diálogo entre textos literários é um processo intrínseco à 
literatura e, ora mais, ora menos evidente, mantém-se mesmo como um 
ponto de definição da arte da palavra. Segundo Julia Kristeva, retomando 
os postulados de Bakhtin, “todo texto se constrói como mosaico de 
citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto” 
(2005, p.68). Embora seja evidente essa característica no texto literário, 
não se deve tomar a intertextualidade como “um simples fenômeno 
entre os outros”, mas como “seu movimento principal”, “o perpétuo 
diálogo” com o mundo e como ele foi representado ao longo dos 
tempos.” (SAMOYAULT, 2008, p.14). Entende-se, assim, que o resultado 
desse tipo inexorável de relação oferece a oportunidade de se perscrutar 
o texto com profundidade, ainda que se saiba que tal possibilidade 
depende diretamente do arquivo cultural de cada leitor em relação ao 
mundo e à própria arte literária com suas especificidades. Há muita 
pertinência na reflexão de Samoyault (2008), quanto à utilização do 
termo raízes para ilustrar a ideia como representação das possibilidades 
de leitura dos diálogos textuais, que se deslocam para variadas direções. 
Considera-se esta imagem, com vistas a analisar uma gradação temática 
recorrente no conto-objeto desse estudo: o cárcere, o silêncio e a morte, 
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com ecos da mitologia grega e do dito popular. Desse modo, neste 
estudo, busca-se evidenciar, por meio das referências: popular e clássica, 
presentes no texto “Brincar com Veneno, os fundamentos teóricos do 
termo intertextualidade e seus desdobramentos na Teoria Literária, com 
vistas a sustentar a leitura analítica do texto, considerando-se o processo 
de criação, de recepção da leitura e, sobretudo, de modernidade.
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OFICINA TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA: ORIENTAÇÃO AOS PAIS E/OU 

CUIDADORES

Thiago Ferreira
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

thiagotk2008@hotmail.com

Vanessa Santos Passos Miranda
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

van.muzamba@hotmail.com

Keila Marine Pedrosa Dos Santos 
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

keilamarinepsico@yahoo.com.br

Este trabalho vincula-se ao Estágio Básico V ofertado aos alunos 
do Curso de Psicologia do Centro de Ensino Superior de Catalão 
(CESUC) e visa discorrer acerca da oficina realizada sobre o Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). Conforme Nadal (2011), o TEA caracteriza-
se por distúrbios nas interações sociais recíprocas, que integram os 
Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), os quais geralmente 
manifestam nos primeiros cinco anos de vida e caracterizam-se pelos 
padrões de comunicação estereotipados e repetitivos, assim como pelo 
estreitamento nos interesses e nas atividades cotidianas. O objetivo é 
apresentar a oficina idealizada para pais e/ou cuidadores de crianças 
dentro do espectro autista. Assim, esta oficina teve como intuito 
verificar, analisar e instruí-los quanto a dificuldade em aceitar e criar 
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seus filhos, evitando esforços concentrados apenas no autista, e focando 
o apoio necessário ao ciclo familiar ao qual este está inserido. Para 
alcançar este escopo principal, os seguintes objetivos específicos foram 
traçados: contextualização da Psicologia da Saúde como especialidade 
da Psicologia, bem como discorrer sobre os transtornos do espectro 
autista, abordando aspectos comportamentais e interações familiares de 
crianças com TEA. Quanto a metodologia, desenvolveram-se oficinas 
com base no método participativo, mediante atividades diversificadas 
e técnicas de dinâmicas de grupo que propiciassem a integração 
de aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais nos processos 
educativos em saúde. Também realizou-se uma entrevista/troca de 
informações sobre as etapas que envolvem o TEA, desde a suspeita e os 
sentimentos iniciais dos pais até a aceitação e as vertentes subsequentes 
da criação de um filho autista. Na parte prática da oficina, realizou-se 
duas dinâmicas: a primeira, de integração, foi denominada projeção de 
sentimentos e teve o intuito de estimular os pais a expressarem seus 
sentimentos, muitas vezes reprimidos, que 

lhes causam dor e sofrimentos. A segunda dinâmica denominada 
“Mitos e Verdades sobre o TEA”, os participantes foram instruídos 
a escolherem o lado da sala condizente com sua ideologia sobre as 
assertivas lidas pela parte organizadora. Ao final das sentenças, discutiu-
se cada uma delas e houve um debate dentro do campo grupal sobre 
as respostas de todas as afirmações. Ao findar da oficina, verificou-
se o nível de carência de informações sobre o tema abordado, bem 
como a necessidade de profissionais que invistam em estratégias de 
intervenção que possam auxiliar os pais nesse cuidado. Também, notou-
se a importância da psicologia enquanto campo de conhecimento e 
referência de produção a serviço da sociedade. 
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TRANSTORNOS ALIMENTARES NA 
ADOLESCÊNCIA: ANOREXIA NERVOSA E 

BULIMIA

Daniel Henrique Dantas Rodovalho
       Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

 freidanielofm@hotmail.com

Lady Daiane Martins Ribeiro
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC)

ladyfsp@yahoo.com.br

O referente estudo tem como objetivo apresentar os impactos 
psicológicos da puberdade na adolescência e a estratégica prejudicial 
no controle de peso, como os transtornos alimentares: anorexia nervosa 
e bulimia. O referencial teórico se baseia nos estudos de Shaffer (2012) 
sobre o desenvolvimento físico: cérebro, corpo, habilidades motoras 
e sexual na infância e na adolescência. Para o desenvolvimento desse 
trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica e artigos científicos 
atuais sobre os assuntos que envolvem a fase da adolescência. Segundo 
Shaffer (2012) no decorrer da adolescência, os corpos dos meninos e 
das meninas começam a amadurecer para tornar-se adultos, homens e 
mulheres. Nesse processo, os adolescentes têm sentimentos positivos e 
negativos em relação ao seu corpo, em especial no que diz a respeito à 
aparência. O adolescente que não está satisfeito com o seu próprio corpo 
enfoca nos seus defeitos, provavelmente este indivíduo experimentará 
depressão e adotará comportamentos prejudiciais para controlar o peso. 
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Em ambos os sexos a imagem corporal se difere, os meninos se dividem 
em dois grupos: os que desejam perder peso e os que desejam ficar 
fortes e musculosos, já nas meninas adolescentes, seus objetivos são 
unificados, elas se sentem compelidas a ficarem magras, sempre estão 
em dieta e preocupadas em reduzir o peso. A anorexia nervosa é um 
transtorno alimentar que oferece risco de morte e é caracterizado pela 
autoprivação de alimentos e por um medo compulsivo de engordar. Já 
os adolescentes com bulimia se dedicam à orgia alimentar, consomem 
grandes quantidades de comida em curtos períodos, comem de forma 
compulsiva adotando comportamentos para impedir o aumento de 
peso, como vômito autoinduzido, exercícios físicos em demasia e 
ingestão de laxantes. Portanto, é importante prevenir e alertar sobre os 
transtornos alimentares, com seus sintomas, aos quais geram doenças 
e outros distúrbios alimentares, se não diagnosticados precocemente 
podem desencadear ao óbito.
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Sendo o processo normal de envelhecer importante e ao mesmo 
tempo difícil de lidar na sociedade, o envelhecimento de idosos asilados 
torna-se ainda mais difícil, pois os mesmos necessitam de uma maior 
atenção por encontram-se separados de seus familiares. Assim, esse 
processo de envelhecer torna-se, para alguns, de grande sofrimento. 
A institucionalização de idosos acarreta diversas mudanças na vida 
desses indivíduos, muitas destas, consideradas normais no processo 
de envelhecer, no entanto outras acarretam variações psicopatológicas, 
causando grandes perdas (sociais, familiares etc.). A estes indivíduos, 
que muitas vezes se encontram desamparados pelos próprios familiares. 
Nas últimas décadas a temática envelhecimento tornou-se um campo 
de estudo não somente da geriatria, mas também de outras como 
a psicologia, esta que por sua vez investiga sobre as etapas da vida, 
inclusive a velhice. Sendo esse campo de saber (envelhecimento) tão 
vasto, propõe-se através deste artigo uma investigação teórica/prática 
sobre a atuação do psicólogo em instituições asilares. Para isso, foi 
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realizada uma pesquisa de campo em um Asilo filantrópico da cidade 
de Catalão/GO. Foram realizadas 4 visitas de 4 horas cada, onde as 
pesquisadoras adentraram o universo asilar, procurando investigar qual 
a situação real do indivíduo dentro desta instituição, composta por 55 
internos, sendo 29 do sexo feminino e 26 do sexo masculinos. Através da 
pesquisa de campo foram observadas as seguintes questões: Os idosos 
desta instituição são muito bem cuidados pelos funcionários, recebem 
medicações, e consultas médicas 1vez por semana, contudo mais de 
90% tem algum déficit cognitivo, ou motor diagnosticado. A maioria 
não possui família, e os que possuem, seus familiares praticamente 
não vão visitá-los. Percebemos também que a carência afetiva desses 
sujeitos é muito grande, dentro da instituição não conversam entre si, 
aumentando ainda mais esse isolamento. Percebemos que a instituição 
não possui no momento a atuação de um psicólogo, contudo essa 
instituição necessita grandiosamente dos serviços do profissional de 
psicologia, pois este ajudaria na interação desses sujeitos promovendo 
meios para que o isolamento social tão evidente sofra uma diminuição, 
para melhorar a qualidade de vida desses sujeitos. Dessa forma, através 
desse trabalho, propõe-se que a instituição asilar seja mais um campo de 
atuação psicológica, para promoção de uma melhor qualidade de vida 
aos idosos, que foram, em seu passado, constituintes e construtores de 
nossa sociedade.
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O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a violência 
contra mulher apresentando uma conceituação teórica sobre o tema, 
bem como sua relação com o púbico feminino da terceira idade 
embasados em autores como Almeida e Paulino (2012), Rovinski e Cruz 
(2009), Pimenta (2015) entre outros. De acordo com Saffioti (2004, p. 17 
apud Pimenta, 2015, p. 23 ) violência é a ruptura de qualquer forma de 
integridade da vítima, seja ela física, psíquica, sexual ou moral. No que 
tange o universo do idoso, Lima e Bueno (2009) afirmam que o aumento 
da população idosa no Brasil se dá de forma progressiva e rápida, e, 
mesmo no contexto da terceira idade o conceito de gênero se faz presente, 
visto que as mulheres vivem mais que os homens. O trabalho se propõe 
a investigar a visão das mulheres idosas sobre si mesmas, sua relevância 
social e autovalorização, o papel da mulher na sociedade atual bem como 
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suas próprias vivências e dificuldades ao longo da vida por meio de um 
questionário aplicado em um Centro de Convivência da Terceira Idade 
na cidade de Catalão-GO. O questionário constitui-se de seis questões 
fechadas aplicado em 44 mulheres idosas com idade acima dos 45 anos. 
Os resultados mostraram que 54% das idosas já sentiram ou viveram 
algum tipo de violência, 45% disseram que já se sentiram desvalorizadas 
por serem mulheres idosas e 55% não, 59% responderam que acham 
que as mulheres não tem o mesmo espaço social, nem são valorizadas e 
respeitadas da mesma forma que os homens e 80% disseram que o papel 
da mulher não é o de somente ser dona de casa e não ter crescimento 
profissional. Também observa-se que 56 % das idosas tiveram 
oportunidades para crescimento profissional e educacional enquanto 
40 % se dedicaram só à família, e por fim, 86% afirmaram que as leis e 
mudanças ao longo do tempo foram relevantes e tem feito a diferença 
para as mulheres. A partir do levantamento de dados, foi realizada uma 
roda de conversa a fim de que sejam esclarecidos os direitos da mulheres, 
gerando uma consciência crítica e informativa. A roda de conversa foi 
feita com 22 mulheres idosas no Núcleo de Convivência da Terceira 
Idade de Catalão-GO. Em um primeiro momento, houve a explanação 
sobre os tipos de violência existentes, a promoção da auto-valorização 
das idosas incentivando a participação de programas, e convivência 
como os que ocorrem no próprio Núcleo. Refletiu-se também sobre os 
papéis da mulher na sociedade e sua liberdade em lutar e conquistar 
sua própria autonomia de forma independente. As idosas participaram 
ativamente e espontaneamente da roda de conversa expondo sua 
opinião e compartilhando suas vivências. Por fim, foi contada a história 
de Maria da Penha Maia Fernandes bem como um resumo da trajetória 
histórica até que se chegasse a uma lei que reunisse mecanismos de 
prevenção e proteção à vítima e punição aos agressores. Foi entregue 
a cada participante um folheto informativo contendo detalhes sobre 
violência e o número para a denúncia.



29SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

MOTIVAÇÕES PARA O SUICÍDIO ENTRE 
ADOLESCENTES: UMA REFLEXÃO A PARTIR 

DO SERIADO “OS 13 PORQUÊS”

Daniela Gonçalves Sampaio
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

dani.gsampa@hotmail.com

Patrícia Lorena Resende Rocha
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC)

patriciaresenderocha@gmail.com

Com base na série americana “13 Reasons Why” (Os 13 Porquês), 
que foi lançada no mês de março pela Netflix, o presente trabalho tem 
o intuito de trazer à tona os índices alarmantes de suicídio entre jovens, 
acrescidos, inclusive, pela influência da mídia. Na série são abordadas 
questões polêmicas como o bullying, estupro, homofobia, dificuldades 
nas relações parentais dentre outras diversas razões pelas quais se justifica 
a dificuldade em ser jovem, por meio da personagem principal, Hannah 
Baker, uma jovem que comete suicídio e deixa treze fitas gravadas, cada 
uma destinada a uma pessoa, com uma razão e influência que a levou 
a tirar a vida. Com base nisso, é proposta uma reflexão sobre o efeito 
“Werther”, também chamado de “efeito imitação”. O termo refere-se ao 
livro do escritor Johan W. Von Goethe, um romance do ano de 1774, 
chamado “Os Sofrimentos do Jovem Werther”. No livro, o personagem 
Werther cometeu suicídio, dando um tiro na cabeça, após uma desilusão 
amorosa. Na época, após ser apontado como a causa de uma onda de 
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suicídio entre jovens que usavam do mesmo método do personagem 
para tirar a vida, a venda do livro foi proibida. Partindo deste mesmo 
princípio, o escritor George Howe Colt (2006), considerado como 
um dos melhores estudiosos sobre melancolia e que há muito discute 
sobre o assunto, concluiu que a principal suspeita é de que a histeria e 
o suicídio sejam contagiosos, e que o vírus dessa epidemia seja causado 
e disseminado pela exposição sensacionalista e a abordagem indevida 
da mídia. Ressalta-se que nem todos os jovens estão suscetíveis a esse 
efeito, sendo que os psicologicamente mais fragilizados tendem a de 
forma negativa vivenciar o tema abordado na série. Um dos erros mais 
comuns dessas abordagens midiáticas é apontar culpados, como se o 
ato de desespero e complexidade se resumisse a punir os tidos como 
“causadores”. E é assim que a série aborda o suicídio, procurando entre 
os pais, a escola e a sociedade, a culpa pelo fim trágico de Hannah. Além 
do mais, o fato da personagem ter procurado ajuda profissional sem 
obter sucesso, coloca em dúvida a eficácia do tratamento, quando de 
fato este é o limiar entre a vida e a morte. Portanto, com base no exposto 
acima, evidencia-se o cuidado necessário na abordagem do tema na 
mídia. O suicídio, como outros tabus, ainda é muito pouco discutido 
e se essa discussão se der da maneira errada, traz à tona consequências 
devastadoras. Frisa-se que a discussão sobre os temas abordados na série 
é sempre válida, porém, com intuito de trazer benefícios e evitar que 
mais jovens desesperados concretizem o ato de tirar a vida. Enquanto 
a sociedade se cala, os jovens morrem em silêncio. A série, após ter 
chegado ao fim, deixa também a triste mensagem de que notícias e 
conteúdos de suicídio aumentam incidências do mesmo. “É perigoso 
não falar sobre suicídio, é perigoso falar sobre”.
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Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a forma de demência 
degenerativa esporádica mais comum. Caracteristicamente ocorre 
expressiva perda neuronal progressiva em locais específicos nas pessoas 
atingidas. Assim, esta pesquisa objetivou narrar os principais aspectos 
relacionados a DA e suas consequências. Metodologia: Realizou-se 
uma pesquisa narrativa, com as palavras chave: Doenças degenerativas e 
sistema nervoso na base de dados “Google Acadêmico” no período de 22 
a 30 de outubro de 2016. Resultados: Foram encontrados os seguintes 
achados relacionados à DA: este distúrbio degenerativo progressivo se 
caracteriza pela perda de sinapses, de neurônios cerebrais e por depósitos 
de fibrilas de peptídeos de beta-amilóide extraneuronais, constituindo 
as placas senis e a presença de agregados intraneuronais da proteína 
tau, formando os emaranhados neurofibrilares. Fatores genéticos, 
metabólicos, neuroinflamação, alterações mitocondriais, distúrbios 
vasculares e processos oxidativos estão envolvidos no desencadear e 
manutenção de várias doenças neurodegenerativas, incluindo a DA. 
Todas essas alterações participam no processo fisiopatológico da doença. 
O estresse oxidativo tem sido apontado como um ator importante na 
patogênese de várias doenças, incluindo doenças neurodegenerativas. 
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A DA é uma desordem neurodegenerativa relacionada à idade, que é 
reconhecida como a forma mais comum de demência, se caracteriza 
histopatologicamente pela presença de placas amilóides extracelulares, 
emaranhados neurofibrilares intracelulares, a presença de oligômeros do 
peptídeo amiloide e a perda de sinapse. Além disso, o cérebro e o sistema 
nervoso são mais propensos ao estresse e dano oxidativo influencia 
nas doenças neurodegenerativas. Entretanto, seu aumento, disfunção 
mitocondrial, acúmulo de agregados de proteínas oxidadas, inflamação 
e defeitos nas proteínas constituem patologias complexas interligadas 
que levam à morte celular de neurônios. Conclusão: Mutações no ácido 
desoxirribonucleico mitocondrial e estresse oxidativo contribuem para 
o envelhecimento, afetando diferentes sistemas de sinalização da célula, 
bem como conectividade neuronal, podendo levar à morte celular, 
sendo o maior fator de risco para doenças neurodegenerativas, como 
na DA.
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Esse trabalho vinculou-se a disciplina Psicologia e Saúde: 
Indivíduos - grupos e Instituições – Organizações ofertada aos alunos 
do 5º período do curso de psicologia do Centro de Ensino Superior 
de Catalão (CESUC). Teve dentre seus objetivos investigar e discutir 
temáticas relacionadas ao desenvolvimento neuropsicomotor bem 
como aos aspectos cognitivo e social de criança com Síndrome de 
Down (SD). Segundo critérios elaborados pela Associação Americana 
de Psiquiatria e publicados na quinta edição do Manual Diagnóstico 
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) em 2014, a SD consiste 
em um determinismo genético, definido pelo excesso do cromossomo 
de número 21. Essa alteração cromossómica afeta o desenvolvimento 
do indivíduo, determinando algumas características físicas e cognitivas. 
Dentre muitas limitações, o indivíduo com síndrome de Down, sofre 
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com o atraso no desenvolvimento motor, apresentando lentidão, falta 
de coordenação e precisão nos movimentos. A fim de alcançar os 
objetivos traçados nessa proposta, as estagiárias do referido período 
propuseram e acompanharam atividades para duas crianças de dois e 
três anos, respectivamente. O desenvolvimento do trabalho ocorreu 
em uma escola municipal onde as crianças estavam regularmente 
matriculadas. O intuito principal das atividades ofertadas foi incluir 
as crianças com Síndrome de Down em atividades desenvolvidas por 
outras crianças que estavam na mesma faixa etária. Para tanto, utilizou-
se técnicas que estimulavam a coordenação motora, equilíbrio, fala, 
memória, percepção visual, auditiva, autonomia, socialização, entre 
outras. Através da realização deste trabalho foi possível observar que a 
criança com SD aprende num ritmo diferenciado, mas isso não significa 
que não vai aprender, apenas tem seu tempo e precisa ser estimulado 
e compreendido a cada descoberta. Além do mais, notou-se que para 
haver uma efetiva inclusão das crianças com síndrome de Down na rede 
regular de ensino é necessário um trabalho que envolva uma equipe 
multidisciplinar, incluindo profissionais da saúde e educadores, assim 
o processo de aprendizagem e interação social poderá desenvolver com 
maior estabilidade e harmonia.
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A reabilitação neuropsicológica surge em meados do século 
passado, durante a primeira guerra mundial na Alemanha, com a 
finalidade de ajudar na recuperação de soldados sobreviventes com 
lesões cerebrais. Já na segunda guerra mundial, na União Soviética, o 
pesquisador Luria destacou-se nesse campo, pois foi responsável pela 
organização de um hospital para recuperação de soldados com lesões 
cerebrais. (PONTES & HÜBNER, 2007). Desde seu início, a reabilitação 
neuropsicológica tem como objetivo melhorar a qualidade de vida do 
paciente com lesão cerebral e de seus familiares, contribuindo para 
o aproveitamento das funções total ou parcialmente preservadas, 
por meio do ensino de “estratégias compensatórias, da aquisição de 
novas habilidades e adaptação as perdas permanentes” (D’ALMEIDA, 
2004 apud. PONTES & HÜBNER, 2007). E esse processo possibilita 
ao paciente uma conscientização das capacidades que possui e não 
foram afetadas, contribuindo assim para sua aceitação em relação a 
sua nova realidade. Existem várias maneiras de planejar um programa 
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de reabilitação que atendam as necessidades e sejam eficientes, os 
neuropsicólogos têm que precaver ao paciente que nem sempre é possível 
restaurar completamente a função cognitiva prejudicada, contudo é 
possível compensá-la procurando formas de minimizar os problemas 
cotidianos. Para reabilitação o neuropsicólogo irá avaliar as funções 
cognitivas, se estão intactas ou alteradas, e depois se fará uma avaliação 
comportamental, identificando problemas a serem trabalhados. Ao longo 
do tratamento o terapeuta irá adequando a reabilitação de acordo com 
a necessidade do paciente, avaliando-o constantemente. A reabilitação 
neuropsicológica visa tratar os déficits cognitivos e as alterações 
comportamentais e emocionais, contudo a reabilitação cognitiva (que 
visa tratar os déficits cognitivos) é parte integrante e importante deste 
programa, pois irá ajudar na aceitação, superação ou convivência do 
paciente com as deficiências cognitivas causadas pela lesão. (PONTES 
& HÜBNER, 2007). Assim o neuropsicólogo desenvolve um programa 
de reabilitação neuropsicológica, visando o restabelecimento de sua 
qualidade de vida e sua reintegração ao meio social, profissional e 
familiar. Através de intervenções necessárias para melhorar, compensar, 
contornar ou adaptar o paciente às suas dificuldades, essa reabilitação 
aborda não somente suas manifestações do dia-a-dia, mas também 
outros aspectos como suas potencialidades, auto-estima, emoções, 
adequação das expectativas de melhora e reestruturação dos planos 
individuais e familiares. (PONTES & HÜBNER, 2007). Para essa 
reabilitação ter um êxito maior, o neuropsicólogo geralmente trabalha 
em equipes interdisciplinares, com  psicoterapeutas, fonoaudiólogos e 
terapeutas-ocupacionais. 



37SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL SEGUNDO 
PIAGET

Thalia Diessa Silva 
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC)

 thalia26_diessa@hotmail.com 

Hellen Karla dos Santos Santana
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

hellen.kss@hotmail.com

Lady Daiane Martins Ribeiro
 Centro de Ensino Superior (CESUC)

 ladyfsp@yahoo.com.br

Esse trabalho tem como objetivo apresentar as contribuições 
epistemológicas sobre o desenvolvimento infantil na perspectiva teórica 
de Jean Piaget. A proposta de pesquisa surgiu a partir das discussões na 
disciplina de Psicologia do desenvolvimento II no terceiro período do 
curso de psicologia do Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC). 
A psicologia, como um campo científico trouxe a possibilidade 
do conhecimento mais amplo sobre o ser humano. Isso propiciou 
compreender sobre o desenvolvimento infantil, no qual é um campo 
que descreve e explica a interação dos processos físicos e psicológicos 
com o meio externo. Jean Piaget é um dos teóricos mais influentes 
na história do desenvolvimento infantil, este iniciou seus estudos 
observando seus próprios filhos, ou seja, ele analisava o modo como 
eles brincavam, resolviam pequenos problemas, para assim formular 
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sua teoria denominada de Epistemologia Genética. Piaget identificou 
quatro estágios no desenvolvimento cognitivo: estágio sensório-motor 
(do nascimento aos 2 anos), este seria composto pelos reflexos básico 
do bebê, onde ele construiria esquemas de ação para assimilar-se com o 
meio. Estágio pré-operacional ( dos 2 anos aos 7 anos), este caracterizado 
pela inteligência simbólica, isto é desenvolvimento das representações 
mentais internas que se iniciaram no final do estágio passado. Estágio 
das operações concretas ( dos 7 anos aos 11 anos) neste, as crianças 
são capazes de entender e manipular as representações internas que 
formaram no estágio anterior. E por fim o estágio das operações formais 
(11 anos em diante) nesse estágio as crianças não se limitam sobre as 
representações mentais, elas são capazes de pensar em várias formas, 
buscando hipóteses para a solução de problemas. Para Piaget as crianças 
passariam por esses quatro estágios progressivamente ao longo de seu 
desenvolvimento. Segundo Piaget, cada estágio é suporte para outro 
subsequente, pois cada estágio é construído sobre aquilo que adquiriu 
no estágio anterior. A contribuição de Piaget sobre o desenvolvimento 
infantil é importante, pois apresenta a criança em interação com o 
meio que ela está inserida, onde ela participa efetivamente do seu 
conhecimento. Portanto, essa teoria é de grande relevância para todos 
que pretendem trabalhar estudar com universo infantil. 



39SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

PROFECIA AUTORREALIZADORA E O 
SEU IMPACTO NA RELAÇÃO ALUNO E 

PROFESSOR

Bianca Monielly
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

biancamonielly@hotmail.com 

Débora Alves
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

vdeboraalves@gmail.com

Jackeliny Dias da Silva
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

jackelinydias@hotmail.com

A Profecia Autorrealizadora, estudada dentro do campo de 
pesquisa da Psicologia Social, pode ser definida, como o caso em que 
há uma expectativa, ou seja, um esquema sobre como a outra pessoa é 
e este influenciará a forma de agir em relação a ela (ARONSON, 2015). 
Este é um tipo de pensamento automático, ou seja, acontece de forma 
inconsciente, e faz com que a pessoa se comporte consistentemente para 
confirma a expectativa original, ou seja, o indivíduo age em direção ao 
outro para confirmar a expectativa inicialmente desenvolvida. Profecia 
autorrealizadora nada mais é que a expectativa ou o pré-conceito que se 
é criado em direção a algo ou alguém e, mesmo que seja uma concepção 
errônea, pode vir a se tornar realidade. O presente trabalho tem como 
objetivo debater sobre profecia autorrealizadora e o seu impacto na relação 
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aluno e professor. Para isto foi realizada uma pesquisa bibliográfica.No 
meio educacional há diversos tipos de relacionamentos estabelecidos, 
sejam estes professor-aluno, aluno-aluno, professor-direção, professor-
pais, etc. No que tange ao educador, é preciso um cuidado grande no 
seu relacionamento com os alunos, muitas vezes ao pegar uma nova 
turma para ministrar aula o educador já possui um esquema inicial sobre 
alguns desses alunos, e isto pode gerar uma profecia autorrealizadora no 
relacionamento entre ambos. Rosenthal e Jacobson (1968), realizaram um 
estudo com estudantes, no qual criaram um esquema inicial e informaram 
apenas ao professor, que 10 crianças na sua sala haviam obtido uma 
pontuação extremamente elevada no teste de QI, e isto indicava que 
estas crianças tinham um potencial maior em relação aos outros alunos. 
Essa informação foi passada apenas ao professor. Ao final do semestre 
os pesquisadores voltaram na escola para verificar o desempenho dos 
alunos, aos quais haviam criado o esquema inicial para o professor, 
sem maiores surpresas os pesquisadores verificaram que os alunos 
com maiores notas naquele semestre haviam sido os mesmos aos quais 
criaram esquemas iniciais para os professores. Quando os pesquisadores 
entrevistaram os professores, os mesmos declaram que de foram alguma 
haviam dado mais atenção aos alunos, pelo contrário. Nas análises os 
pesquisadores concluíram que este caso tratava-se de uma profecia 
autorrealizador, pois os professores, de forma inconsciente, deram mais 
desafios aos estudantes, davam mais feedback em relação ao trabalho 
realizado pelos alunos e ofereciam mais oportunidades e mais tempo para 
responder as perguntas nas aulas. Este caso, leva-nos a concluir que é de 
extrema importância ao educador um cuidado maior na sua relação com 
seus alunos, pois a profecia autorrealizadora também pode impactar na 
aprendizagem, desmotivando o indivíduo ao desenvolvimento daquela 
habilidade ou aprendizagem. Logo, pode-se concluir que o professor 
com suas expectativas em relação aos alunos pode ter a influência de 
aumentar ou diminuir os resultados intelectuais do educando, para isto 
deve utilizar-se de seu pensamento controlado para que seus esquemas e 
seus pensamentos sobre os alunos não interfiram na aprendizagem, uma 
vez que se esse cuidado for tomado pode-se ver melhores resultados de 
aprendizagem (ARONSON, 2015).
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Existem vários recursos que possibilitam expressar e reconhecer 
emoções, dentre estes, as expressões faciais demonstram relevância no 
que diz respeito ao convívio e comunicação em sociedade, podendo ser 
considerada a forma mais efetiva utilizada pelos seres humanos para a 
identificação emocional, desde os primórdios. Deste modo, pretende-se 
corroborar com a ideia, segundo a qual, julgamentos sociais se iniciam 
com a percepção emocional e com o processamento de informações 
emocionais no reconhecimento de padrões de expressões faciais. 
De modo geral, o modelo de emoções básicas mais difundido é o 
proposto por Eckman (2011), que afirma a existência de seis emoções 
principais: alegria, tristeza, medo, raiva, aversão e surpresa. Assim, este 
trabalho justifica-se pela pesquisa bibliográfica das possíveis interações 
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computacionais (ou interação homem-máquina) no reconhecimento 
destes padrões emocionais. Estudos mais recentes, acrescentam ainda 
a existência de uma sétima emoção: a expressão neutra (GIAMPAOLO 
L. LIBRALON, 2014). O trabalho fundamentou-se em uma ampla 
pesquisa bibliográfica nas mais variadas bases de dados (Google 
Acadêmicos, Scielo, etc), levando em conta o tema apresentado na 
literatura especializada, à partir da publicação do texto “A Linguagem 
das Emoções”, de Eckman. Foram pesquisados entre artigos, livros 
e sites, 8 textos sobre o tema estudado. Baseado nestes textos, dentro 
da pesquisa bibliográfica, percebe-se que existem diversas maneiras 
de detectar, codificar e decodificar as emoções através das expressões 
faciais, passando pela análise puramente humana ou fazendo uso da 
inteligência artificial. Neste padrão de reconhecimento deve-se levar em 
consideração os fatores biológicos, sociais e psicológicos do indivíduo 
avaliado. Assim, a modelagem computacional deve ser pautada por 
todas essas variáveis dependentes. Com relação ao que foi levantado, 
o reconhecimento humano de padrões faciais para a decodificação 
das emoções é um processo subjetivo e de difícil análise conclusiva, 
permitindo que juízos pessoais possam inferir na resposta da análise; 
sendo assim, um processo automatizado (robótico e/ou computacional) 
pode ser bem indicado, por não cometer erros de julgamento, nem 
permitir que as emoções do avaliador influenciem o resultado da 
pesquisa em questão.
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A Orientação Profissional, popularmente conhecida como 
orientação vocacional surgiu no Brasil juntamente com a Psicometria, 
inicialmente aplicada de modo individual ao público jovem. Até os 
anos 80 a Orientação Profissional era vista como teste vocacional, o 
qual o interessado realizava antes de prestar vestibular, sendo voltado 
principalmente para o ingresso na faculdade (NEULFEULD, 2010). 
Hoje em um mercado tão competitivo e com tantas variedades de 
cursos superiores, torna-se cada vez maior o desafio de escolher 
uma profissão, juntamente com a difícil tarefa de tomar a decisão da 
escolha profissional, o jovem encontra-se geralmente no final de sua 
adolescência, momento crítico para tomar uma decisão tão importante. 
Diante de tamanho desafio, e com a entrada cada vez mais precoce na 
universidade ou até mesmo no mercado de trabalho, fica ainda mais 
evidente a insegurança do sujeito no momento da escolha. Partindo 



44 RESUMO DOS TRABALHOS

desta insegurança surge a necessidade de se preparar para esta tomada 
de decisão, que é de extrema importância para a vida e realização pessoal 
do sujeito, esta preparação envolve tanto a escolha do curso quanto o 
planejamento para o momento do vestibular. Tendo as problemáticas 
citadas, o presente artigo visa explanar sobre a importância de serem 
desenvolvidos programas de orientação profissional nas clínicas-escolas 
de psicologia, lugar destinado para atendimento da comunidade carente. 
Para isto, será apontada como exemplo a Clínica-escola da Faculdade 
CESUC, a qual implantou um programa de orientação profissional para 
jovens de baixa renda que estão no último ano do ensino médio, de 
forma totalmente gratuita. O programa desenvolvido envolveu duas 
professoras orientadoras e sete alunos participantes. Para organização 
do projeto foram realizados encontros durante 2 meses, para estudo 
da temática e planejamento do projeto. O projeto foi organizado em 
torno de 10 encontros com os participantes, envolvendo temáticas 
como: autoconhecimento, conhecimento das profissões, planejamento 
para as provas e técnicas de relaxamento. Este trabalho demonstra 
o comprometimento tanto dos participantes quanto da Faculdade 
CESUC para proporcionar aos jovens da cidade de Catalão e arredores 
uma tomada de decisão mais crítica e consciente, ampliando assim seu 
papel enquanto instituição promotora de bem-estar e de qualidade de 
vida, sempre comprometida com a realidade social a qual encontra-se 
inserida.
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A atuação do Psicólogo em comunidades vem crescendo 
consideravelmente nos últimos anos, várias publicações vêm sendo 
realizadas demonstrando o trabalho do psicólogo neste campo de 
atuação. Para realização destes trabalhos é necessária uma aproximação 
entre os profissionais de psicologia e os grupos sociais, neste sentido 
o levantamento de demandas psicossociais vêm sendo um importante 
campo de investigação do psicólogo comunitário, segundo Guareschi, 
Rocha e Moreira (p. 188, 2010) o Psicólogo para realizar um trabalho 
na comunidade precisa fazer “uso de uma técnica que permite 
compreender as interações dos indivíduos em grupo”. Para realização 
de uma intervenção psicossocial, primeiramente o Psicólogo deverá 
realizar um levantamento de dados sobre a demanda a ser trabalhada, 
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neste sentido pode-se utilizar de vários métodos para a investigação, 
sendo um deles a utilização de questionários estruturados ou semi-
estruturados. De acordo com Gil (p.140, 2008) Questionário é uma 
“técnica de investigação composta por um conjunto de questões que 
são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” Para 
verificar a importância do questionário para a Intervenção Psicossocial, 
este trabalho objetiva explorar a importância da aplicabilidade de 
um instrumento de levantamento de dados para o desenvolvimento 
de oficinas psicossociais. Para isto, foi realizada a elaboração de um 
Questionário para levantamento de demandas, destinado a um grupo 
de pais de crianças e adolescentes de uma ONG na cidade de Catalão, o 
grupo foco foi composto por 12 casais com idades entre 20 e 45 anos. O 
questionário elaborado abarcou questões individuais dos participantes, 
tais como identificação pessoal, situação familiar, quantidade de 
membros da família e idade. Na segunda parte do questionário foram 
elaboradas perguntas mais complexas, a fim de investigar com maior 
profundidade as demandas familiares, perguntas diretas tais como: 
“hoje, qual a principal demanda você tem em relação ao seu(s) filho (s)?”, 
“vocês enfrentam algum tipo de problema?” e perguntas abertas, tais 
como: “se você pudesse o que gostaria de melhorar na sua relação com 
seu filho (s)?” O questionário completo contemplou cinco perguntas 
fechadas e cinco perguntas abertas. Após o levantamento de dados por 
meio do questionário, foi constatado pelos pesquisadores/interventores 
a importância deste instrumento para conhecimento e delimitação do 
objeto de estudo para o desenvolvimento de oficinas psicossociais, foi 
à partir do questionário de levantamento de demandas inicial que foi 
possível a detecção dos objetivos a serem trabalhados em cada encontro 
com os grupos de pais, ao final das intervenções foi possível verificar 
que o questionário foi de suma importância, pois permitiu que as 
pesquisadoras direcionassem as oficinas de acordo com as demandas 
requeridas inicialmente pelo grupo com sucesso. Segundo Neiva (p.16, 
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2010) “Considera-se, portanto, que a intervenção psicossocial tem um 
caráter de pesquisa-ação que visa facilitar o bem-estar psicossocial 
de indivíduos, grupos, instituições, organizações e/ ou comunidade”. 
Desta forma, o instrumento facilitou para o desenvolvimento da 
intervenção psicossocial proporcionando amplitude sobre as temáticas e 
direcionando os objetivos a serem trabalhados com o grupo, cumprindo 
assim o propósito da intervenção psicossocial. 



48 RESUMO DOS TRABALHOS

A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICAS E 
SUA DESTREZA COM RELAÇÃO A 

PERSONALIDADE

Ludimila Vangelista Carneiro
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

 ludivancarneiro@gmail.com 

Fernanda Leão Mesquita
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

fernandaleao_psico@hotmail.com 

A personalidade é uma característica humana constituída de vários 
fatores que influenciam a sua estruturação e formação, como a cultura, 
a socialização entre vários outros fatores. Tais características nos faz ser 
diferentes e semelhantes ao mesmo tempo um dos outros. Assim, vários 
autores abordam de maneiras diferentes o conceito de personalidade, de 
acordo com Irigaray & Schneider apud Murray (2007) a personalidade 
seria como algo que regesse a vida do indivíduo, uma série de eventos 
novos e inusitados quanto episódios recorrentes que marcassem a vida 
desse indivíduo possibilitando tanto uma qualidade de vida para o 
mesmo, quanto pode influenciar um aparecimento de sintomas gerando 
então algum transtorno psíquico. O transtorno psíquico ou transtorno 
mental é entendido pela organização mundial da saúde (2001) como uma 
alteração que o individuo apresenta em seu aspecto comportamental, 
ou aspectos emocionais como o humor ou suas formas de pensamento. 
E uma das formas de melhorar esses sintomas é procurando a ajuda de 
um Psicólogo que no qual é um profissional habilitado e capacitado a 
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desempenhar um papel importante que auxilie o individuo a descobrir 
qual transtorno ele tem apresentado e utiliza-se de técnicas para 
auxilia-lo a superar e enfrentar os mesmos. Uma das técnicas utilizadas 
pelo psicólogo é a aplicação de testes psicológicos que de acordo com 
Scheeffer (1968) são medidas que o profissional da área utiliza para 
avaliar as diferenças individuais. Diferenças essas que são constituintes 
da personalidade do individuo. Um dos testes utilizados para medir 
características da personalidade é o Inventário Fatorial de Personalidade 
(IFP II) que avalia 13 dimensões ou necessidades da personalidade e 
se baseia na teoria de necessidades básicas de Henry Murray, sendo 
essas dimensões a assistência, a intracepção, afago, deferência, afiliação, 
dominância, desempenho, exibição, agressão, ordem, persistência, 
mudança e autonomia. E utiliza-se de notas para sua correção, sendo 
que os indivíduos que apresentam escores abaixo do percentil 40 
representa uma necessidade fraca de alguma dessas características para 
manutenção da personalidade e uma melhor qualidade de vida. Foi 
através de estudos realizados sobre a personalidade e testes psicológicos 
que este projeto foi desenvolvido, apresentando como público alvo a 
população que procura a clínica escola do Centro de Ensino Superior 
de Catalão, são pessoas que se encontram em condições vulneráveis 
de saúde psíquica e uma personalidade desestruturada e a partir daí 
alunos do curso de psicologia poderão desempenhar trabalhos que 
auxiliem na melhora desse paciente e uma das maneiras para avaliar a 
personalidade desses indivíduos é aplicando o teste de personalidade, 
que na qual terá como objetivo avaliar se o indivíduo apresenta ou não 
aspectos da personalidade que condizem com sua qualidade de vida. No 
entanto, conforme enfatiza Peres & Santos (2007) é sempre necessário 
que tenha um conjunto de técnicas investigativas para que o trabalho do 
psicólogo possa ser garantido e também para que haja uma melhora no 
quadro evolutivo dos sintomas do paciente. Sendo assim, o indivíduo 
que antes se encontrava com comportamentos ou sintomas condizentes 
á uma personalidade desestruturada, agora com a ajuda psicoterápica 
e através dos usos de testes pode apresentar um quadro evolutivo no 
quesito qualidade de vida.
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Skinner em suas propostas sobre o comportamento humano 
lança sua teoria sobre “O comportamento Verbal” em 1957 no qual 
analisa este componente em termos funcionais e não topográficos. 
Para Skinner o comportamento verbal é modelado e mantido por 
um ambiente verbal, ou seja, uma comunidade que emite respostas 
específicas, por causa das práticas culturais do grupo que pertencem. 
“Essas práticas e a interação resultante entre o falante e o ouvinte 
compreendem o fenômeno considerado como comportamento verbal” 
(Skinner, 1957,p. 226). Passos (2003) expõe que o comportamento 
verbal é um tipo de comportamento operante, que age sobre o ambiente 
e sofre as consequências das alterações que nele promove “a função do 
comportamento verbal relaciona-se à vida do homem em sociedade”, 
assim não 15 existiriam comunidades, povos, nações, culturas, 
pensamento, linguagens etc. se não houvesse o comportamento verbal. 
E o que individualiza o comportamento verbal frente aos outros 
operantes é que, em seu caso, as relações entre a consequência provida 
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pelo ambiente e a resposta são reguladas por práticas culturais” (PASSOS 
2003). A consequência é apresentada pelo ouvinte cujo comportamento 
consequenciador já foi, no passado, instalado por sua comunidade 
verbal. Portanto, dentro da perspectiva do behaviorista radical, o 
comportamento verbal é investigado por meio da análise funcional do 
comportamento, que busca “variáveis independentes que controlam o 
comportamento verbal, no ambiente do organismo que  e comporta 
verbalmente” (PASSOS, 2003). Esta investigação pode provir de vários 
meios, o principal, para investigação do comportamento verbal, são os 
operantes verbais, os quais são selecionados pelas práticas culturais e são 
instalados por condicionamento operante, em função de sua utilidade 
para a própria comunidade verbal. (PASSOS, 2003). Dois principais 
operantes verbais, são denominados: tato e mando. No qual o tato, pode 
ser caracterizado como: “Um operante verbal que faz contato com o 
mundo, ou seja, pode descrevê-lo. É possível emitir tatos de estímulos 
físicos, de acontecimentos sociais, de eventos privados, e até mesmo de 
outros tatos. Seu controle ocorre por estímulos antecedentes não verbais 
e seu reforço se caracteriza por ser generalizado” (ALVES E RIBEIRO, 
2007). Assim, pode-se entender que o uso do tato permite a descrição 
de ambientes, condições e estados, ou seja, o tato permite que possamos 
aumentar nossas experiências com o nosso meio e com os ouvintes, 
mesmo que este sejamos nós mesmos. Em suma, tatear seria uma 
forma de nomear tudo aquilo que podemos ver, sentir, tocar e ouvir, ou 
seja, tudo aquilo que se encontra no nosso ambiente. Outro operante 
proposto por Skinner (1957), é o Mando, que pode ser caracterizado 
como um operante verbal pelo qual a comunidade verbal é capaz de dar 
ordens, identificar reforços necessitados pelas pessoas, fazer perguntas, 
dar conselhos e avisos, pedir a atenção de alguém, etc. (PASSOS, 
2003). Assim pode-se compreender que o mando caracteriza-se por 
respostas verbais que especificam um reforçador que será mediado pelo 
comportamento do ouvinte, ou seja, são a emissões de um pedido, ou 
de uma ordem ao ouvinte. (ABREU & HÜBNER, 2011). De forma geral, 
o mando seria toda verbalização que cumpre a função de emitir um 
comando, pedido, solicitação, ordem etc.
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O presente projeto tem como objetivo propiciar a Fundação 
Espirita Nova Vida uma contribuição psicológica e social, promovendo 
as crianças e pré-adolescentes da instituição um maior conhecimento 
sobre suas emoções, sentimentos, habilidades sociais e questões que 
venham a surgir no decorrer do processo. Para isso será necessário à 
utilização da intervenção Social Comunitária. De acordo com Scarparo 
& Guarechi (2007) A Psicologia Social Comunitária surgiu há muito 
tempo no Brasil com o objetivo de deselitizar a profissão de Psicologia, 
que antes era formada apenas por âmbitos clínicos, e que agora passa 
a ser voltado para a sociedade e todos os problemas comunitários. 
Podemos destacar como formas de influência a modificar a realidade 
nessas comunidades a Intervenção Psicossocial. A intervenção 
Psicossocial surge como forma de solicitar ao indivíduo mudanças em 
prol do bem-estar e qualidade de vida. Sabendo que essas mudanças 
e anseios partirão dos próprios indivíduos. Para tanto esse trabalho 



53SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

contemplará oficinas, rodas de conversas com crianças de 7 a 12 
anos. De acordo com Neiva (p.16, 2010) “Considera-se, portanto, que 
a intervenção psicossocial tem um caráter de pesquisa-ação que visa 
facilitar o bem-estar psicossocial de indivíduos, grupos, instituições, 
organizações e/ ou comunidade”. Sabemos que em um grupo vários 
temas são abordados sejam eles econômicos sociais e religiosos, assim 
o objetivo desse trabalho será focar demandas advindas dos pais e 
das crianças buscando facilitar questões que gerem dificuldade ou 
barreiras que os indivíduos vêm enfrentando. A partir da demanda 
serão organizadas atividades levando em consideração, as atividades 
propostas por Piaget (1967), e suas discussões sobre inteligência infantil 
e suas etapas ou estágios de desenvolvimento e as formas de raciocínio 
destas crianças. Ao realizar estudos sobre este tema podemos observar 
que crianças de aproximadamente 12 anos se encontram no estágio 
operacional concreto, que no qual a mesma já consegue pensar de forma 
mais concreta e realizar funções lógicas como operações matemáticas 
que envolvem: peso, massa, volume (ROLIM et. al. 2008). Conseguem 
também desenvolver uma afetividade pelo outro, empatia e uma boa 
interação social, mantendo equilíbrios entre as relações. Vygotsky (1998) 
outro precursor do desenvolvimento infantil também destaca as formas 
de evolução desta criança enfatizando a interação social como de suma 
importância para o processo de aprendizagem, na qual relata que a 
criança irá sempre precisar do outro, sendo mediador para que consiga 
se desenvolver e aprender. Este autor também enfatiza que é através 
do brincar, da imaginação e do lúdico que a criança desenvolverá suas 
funções cognitivas. Sendo assim este projeto abarcará contextos para 
desenvolver um trabalho que promova conhecimento e detecte algum 
problema nessa interação social, ou no desenvolver da afetividade, da 
empatia seja da criança com outra ou com os pais, a fim de proporcionar 
á elas maior bem-estar e qualidade de vida.
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A psicologia como ciência que estuda as interações e o 
comportamento humano, tem como objetivo principal proporcionar ao 
indivíduo possibilidades para melhores condições de vida. Quando se 
fala sobre melhores condições de vida pressupõe-se que todas as pessoas 
têm o direito e o dever de possuir esse atributo, no entanto devemos 
enfatizar que no mundo somos todos diferentes, cada qual com sua 
particularidade, e algumas pessoas necessitam ser inclusas no processo 
de socialização para que se tenha essa qualidade de vida. A inclusão, 
conforme explica Mazzota (2011) vai além de compreender que algo ou 
alguém deve ser inserido em um determinado contexto, significa que 
o mesmo deve participar ativamente de qualquer atividade proposta 
em vários grupos sociais, e uma dificuldade que algumas pessoas têm 
encontrado é de ser incluso em alguns locais sociais, seja publico ou 
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privado, pessoas essas que possuem alguma limitação física, psíquica 
ou anatômica, denominadas pessoas com deficiências termo que entrou 
em vigor a partir da década da metade de 90. De acordo com Aragão 
(2004) Pessoa com deficiência é qualquer pessoa que apresenta uma 
inaptidão para desenvolver qualquer atividade, e essas pessoas são 
amparadas por leis que garantem que elas podem e devem estar inclusas 
em quaisquer circunstâncias e períodos de suas vidas. Permitindo que 
tenham direitos a saúde, moradia, educação e, além disso, acessibilidade 
em todos os locais que frequentam. É importante enfatizar o quanto a 
acessibilidade é importante para pessoas com deficiências, pois é através 
da mesma que o individuo consegue ter oportunidades como as outras 
pessoas. Muito se têm discutido sobre a importância de proporcionar 
as pessoas com deficiências uma acessibilidade e qualidade de vida 
como o de qualquer outro indivíduo, porém pouco se tem feito para 
que ocorra uma mudança no âmbito social em favor dessas pessoas. 
Foi pensando nisso e através da disciplina de Psicologia e pessoas com 
Necessidades especiais que esse trabalho tomou como foco desenvolver 
por meio da Psicoeducação, um alerta e conscientização a uma empresa 
privada que oferece serviços de Recursos Humanos de Catalão- GO, 
mostrando a importância de ter locais apropriados a pessoas com 
necessidades especiais. Realizando essa intervenção com recursos áudio 
visuais que possibilitem a qualquer indivíduo entender a importância 
de ter estabelecido e colocado em prática o papel da Lei Brasileira de 
Inclusão. E a partir disso sendo questionado se a lei da inclusão tem sido 
colocada em prática, se as empresas públicas e privadas têm pensado 
nesses indivíduos.  Através disso que se foi pensado em uma maneira 
de alertar e esclarecer a essa empresa o quanto é importante incluir 
todos os indivíduos em todos os ambientes, pois se todos têm deveres 
e direitos iguais os deles também deverão ser respeitados e enfatizados.
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Este resumo tem por objetivo realizar uma análise da personagem 
principal do filme “Malévola” (Walt Disney Pictures, 2014) sob o 
enfoque da Psicologia da Gestalt. Para a realização do presente resumo 
utilizou-se de uma revisão bibliográfica a partir da Gestalt-terapia. 
O Filme Malévola (protagonizado por Angelina Jolie) é centrado na 
perspectiva da “vilã”, apresentando o enredo a partir dos sentimentos e 
emoções da personagem. Na infância, Malévola conhece Stefan (Sharlto 
Copley), um camponês que tentava roubar o mundo dos Moors e inicia 
um grande amor por ele, contudo, Stefan se afasta de Malévola levado 
por suas ambições e desejos, roubando suas asas, adquirindo nesse 
momento o ódio e o rancor da personagem. A partir de então, Malévola 
passa a sondar todos os acontecimentos do Castelo e da família de 
Stefan. Ao saber do nascimento da princesa Aurora (Elle Fanning), 
filha de Stefan, a fada amaldiçoa Aurora, com um sono profundo ao 
décimo sexto aniversário ao tocar no fuso de uma roca, adormecendo 
profundamente. Após a maldição o rei Stefan no intuito de proteger a 
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filha entrega a bebê a três fadas desastradas. Malévola começa, mesmo 
distante, a cuidar da jovem, arrependendo-se da maldição lançada 
anteriormente. O ápice do drama ocorre com um beijo que consegue 
despertar Aurora. A Psicologia da Gestalt parte da premissa de que a 
forma pela qual o sujeito se percebe ao longo da vida explicaria o seu 
comportamento, ou seja, o processo de estímulo-resposta é atravessado 
pela questão da percepção (RODRIGUES, 2011). Pode-se analisar que 
a personagem Malévola, sob uma perspectiva gestáltica, apresenta 
percepções que vão além de apenas uma característica do seu modo de 
ser, não podendo ser caracterizada apenas como uma pessoa maléfica, 
necessitando ser vista de modo holístico. Sendo assim, a personagem 
por diversos momentos da narrativa vivência conflitos com relação ao 
processo de identidade, ao defrontar com sentimentos, que lhe causaram 
bloqueio de contato e parecem modificar-se. A inserção de uma nova 
relação possibilita a personagem novamente expandir seus campos 
vivenciais e estabelecer contato. O contato circula entre a manutenção 
do já existente (preservação) e a necessidade da assimilação da novidade, 
lhe causando crescimento (RIBEIRO, 1985). Assim, pode-se concluir 
que a personagem Malévola, sob o enfoque gestáltico, inicia-se em sua 
vida um livre fluxo de contato e fechamento de figuras, causando a 
inserção de novas figuras ao fundo (contexto) pela qual a mesma vive, 
causando um processo de autoregulação organísmica. Para a Psicologia 
da Gestalt, é na fronteira de contato que pode ocorrer a mudança, a 
transformação do sujeito para um processo de equilíbrio do campo 
vivencial (BROWNELL, 2014).
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A psicologia é uma profissão que vem conquistando cada vez 
mais espaço no mercado de trabalho, uma área da psicologia que vem 
se destacando é a área da saúde ou comumente chamada psicologia 
hospitalar. Este novo ambiente de atuação do psicólogo foi inicialmente 
pensado e praticado nos Estados Unidos da América, em 1818, no 
estado de Massachusetts, no hospital McLean, onde montou-se a 
primeira equipe multidisciplinar que contava com a participação do 
psicólogo. No Brasil a psicologia hospitalar só foi ser requisitada para 
ser regulamentada na área de saúde em 1954, quando Mathilde Neder, 
a pioneira nesta área, por meio de um movimento de conscientização 
sobre a importância do psicólogo na instituição hospitalar consegue 
a instalação num Hospital Geral o primeiro Serviço de Psicologia 
Hospitalar, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo (Bruscato, Benedette & Lopes.2004). A partir 
de então a psicologia recebe um novo impulso para continuar provando 
o seu valor na sociedade, e principalmente em relação à saúde, tanto 
biológica quanto psicológica, do ser humano, buscando promover assim, 
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o alívio do sofrimento do sujeito hospitalizado. A psicologia foi então 
construindo e adequando teorias e metodologias às práticas hospitalares, 
identificando também cada espaço de intervenção do profissional e 
as especificidades médicas (Silva, 2009). Observa-se também que as 
intervenções possuem um perfil clínico, pois se utiliza de técnicas de 
enquadramento, sensibilização e modificação de comportamentos, 
que são técnicas que fazem parte da intervenção clínica, e que vem 
apresentando bons resultados, mas é preciso deixar claro que não se faz 
psicoterapia no hospital, caso seja necessário faz-se o encaminhamento, 
o psicólogo realiza as visitas aos leitos e a partir da condição do 
enfermo, faz-se um acompanhamento psicológico (Campos, 1995). O 
psicólogo como profissional da saúde atua envolvendo o indivíduo, as 
áreas sociais e da Saúde Pública, tendo sempre em vista o bem estar 
individual e social, lembrando assim que além da responsabilidade para 
como o paciente, para que ele alcance uma melhora, é fundamental o 
atendimento à família deste, para esclarecer as questões psicológicas 
do paciente, e poder orientá-los (Campos, 1995). Cantarelli, 2009, traz 
que a partir da década de 70, instalou-se vários cursos de formações, 
especializações, aperfeiçoamento na área de hospitalar, mas havendo 
ainda certa resistência do psicólogo ao trabalhar em equipe, pois ainda 
vinha de formações focadas na atuação clínica. Com o passar do tempo, 
o psicólogo percebendo sua importância na instituição conquistou seu 
espaço, trabalhando em equipe por um objetivo em comum, a promoção 
da saúde. Hoje se observa maior produção científica nessa área, com 
o objetivo de possibilitar novas perspectivas e melhor formação de  
melhor atuação do psicólogo no âmbito hospitalar.
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O objetivo desse trabalho é analisar a importância do brinquedo 
no desenvolvimento infantil, destacando a relevância do brincar na 
formação e constituição do ser humano. A reflexão teórica se inscreve nos 
pressupostos da teoria sócio-histórica de Lev Vygotsky (2008) focando 
nas noções de zona de desenvolvimento proximal e imaginação a respeito 
da aprendizagem e desenvolvimento da criança. O estudo tratou-se de 
uma pesquisa bibliográfica, fundamentada primordialmente no texto 
Formação social da mente de autoria de Lev Vygotsky (2008), e artigos 
científicos que discutem sobre a temática da brincadeira em relação ao 
universo infantil.  Na perspectiva Vygotsyniana no brinquedo, a criança 
sempre se comporta além do comportamento habitual de sua idade, 
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ela consegue ir mais a frente do seu comportamento cotidiano, ou seja, 
no brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. Nesse 
sentido, o brinquedo é entendido como ato de brincar para a criança, 
o qual pode representar um momento de extrema importância, pois, é 
nesse instante que a representação simbólica se faz necessária e aspectos 
de sua vida cotidiano são trabalhados para além da realidade concreta, 
isto é, por meio da imaginação criativa. Assim, Vygotsky enfatiza 
que conforme a idade da criança aumenta, sua forma de brincar e de 
agir também mudará diante do brinquedo, pois cria outras formas de 
situação imaginária e outras formas de se realizar. Vygotsky destaca 
que o desenvolvimento infantil não se limita ao aspecto lúdico e de 
entretenimento da criança, mas que contribui de maneira significativa 
para o seu desenvolvimento. Como resultado, mediante as análises 
é possível demonstrar como o brinquedo é imprescindível para o 
desenvolvimento infantil, indo além da ludicidade, pois se trata de um 
mecanismo por meio do qual a criança começa a manter contato com 
regras e condutas afim de internaliza-las. Portanto, buscamos a partir 
da reflexão teórica identificar e analisar as interações significativas 
que ocorrem por meio do brinquedo, procurando salientar o quanto a 
aprendizagem ocorre significativamente no ato de brincar provocando 
saltos de desenvolvimento e avanços sociais e cognitivos. 
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O aparecimento da Psicologia Organizacional e do Trabalho, no 
mundo, coincide com o desapontar da própria Psicologia como campo 
geral de estudos e aplicação. No cenário brasileiro, a psicologia aplicada 
ao trabalho começou a surgir associada às tentativas de racionalização 
e à procura de um caráter científico e inovador no controle dos 
processos produtivos. O presente estudo visa apresentar uma reflexão 
dos limites conceituais e do saber prático da atuação do psicólogo nas 
organizações e no universo do trabalho, bem como as dimensões da 
atuação profissional possível no campo das práticas inovadoras em 
treinamento, desenvolvimento e educação. O estudo consistiu em um 
levantamento da principal literatura nacional pertinente a temática 
proposta. Merece destaque a produção que advinda do programa de 
pós-graduação do grupo de pesquisa em psicologia organizacional 
de Brasília. Com base no material obtido pode-se compreender que 
no Brasil, o desenvolvimento do campo acompanhou, em compasso 
subordinado, as ocorrências mundiais relativas à área, desta forma, ela 
se desenvolveu buscando dar respostas a desafios específicos postos 
pelos contextos sociais, econômicos, políticos e tecnológicos que 
marcaram o século XX. Sua evolução persistiu e, quando a profissão 
foi reconhecida legalmente, na década de 1960, o campo da psicologia 
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aplicada ao trabalho já estava definido. Contudo, ao longo de mais de 
meio século, as atividades realizadas pelos psicólogos em organizações 
de trabalho têm sido precariamente consolidadas. Ao examinar as 
atividades potenciais, o cenário é incipiente. O psicólogo ainda é visto 
como o profissional restrito à seleção de pessoal ou, quando muito, ao 
treinamento e avaliação de desempenho. Contudo a contribuição da 
Psicologia para compreensão dos fenômenos organizacionais envolve 
também o exame de como os processos microorganizacionais (atitudes, 
crenças, valores, percepções, construção de significados, emoções,  
etc.), apoiados na diversidade individual, articulam-se de que modo, 
a partir dessa articulação, emerge os processos macroorganizacionais 
(estruturas, cultura, poder, etc.) que , por sua vez, constituem o contexto 
que configura, limita e afeta os próprios processos microorganizacionai. 
Assim, considera-se que a denominação Psicologia Organizacional e 
do Trabalho inclui larga abrangência, uma vez que busca compreender 
o comportamento das pessoas que trabalham, tanto em seus 
determinantes e suas conseqüências, como nas possibilidades da 
construção produtiva das ações de trabalho, com preservação máxima 
da natureza, da qualidade de vida e do bem-estar humano. Por tanto, 
entender o fenômeno psicológico nas organizações de trabalho envolve 
vários âmbitos de análise e de intervenção, requer necessariamente, 
estreita interface com outras áreas de conhecimento e campos de 
atuação. Ou seja, em qualquer opção de exercício, a prática do psicólogo 
exige busca de ética administrativa e política, visão de mundo calcada 
em rigorosidade, pesquisa, criticidade, flexibilidade, competência e 
disponibilidade para interagir em equipes multiprofissionais.



64 RESUMO DOS TRABALHOS

UMA REFLEXÃO ACERCA DO MÉTODO 
EXPERIMENTAL

Milena Gomes Rosa
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

milenagomes0418@hotmail.com 

Lanielly de Kássia Silva
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

lanielly-@hotmail.com

Wanessa Marques Tavares 
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

wawamt@hotmail.com

Os métodos de pesquisa consistem em procedimentos 
sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. Cada método 
possui uma forma de estudar o fenômeno de interesse, de delimitar e 
investigar um problema. Existem vários tipos de métodos de pesquisa, 
dentre eles o método experimental. Fazer uma reflexão teórica a 
respeito do método experimental. Para a realização deste trabalho, 
foram realizadas leituras, análises e interpretações dos textos utilizados 
na disciplina de Psicologia Experimental, que foram extraídos dos livros 
de Kantowitz, Roediger III e Elmes (2006) e Lombar-Platet, Watanabe 
e Cassetari (1988).  A área da Psicologia que faz maior uso do método 
experimental é a Psicologia Experimental, que tem como objeto de 
estudo o comportamento observável. Um experimento ocorre quando 
o ambiente é sistematicamente manipulado, de forma que o efeito causal 
desta manipulação em um comportamento possa ser observado. Implica 
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em um controle rigoroso de todas as variáveis, de forma que todos 
os aspectos externos, que não são de interesse, devem ser mantidos 
constantes, para que não altere o resultado final do experimento. 
Todos os experimentos são compostos por três tipos de variáveis: as 
variáveis independentes, as variáveis dependentes e as variáveis de 
controle. Variáveis independentes são aquelas que o experimentador vai 
manipular durante o experimento. Elas são selecionadas porque, por 
algum motivo, seja teórico ou empírico, o experimentador acredita que 
elas irão gerar mudanças de comportamento. As variáveis dependentes 
são as variáveis observadas. Elas dependem da reação do sujeito 
experimental à manipulação do ambiente. Por outro lado, as variáveis 
de controle são consideradas variáveis independentes em potencial, que 
devem ser mantidas constantes durante todo o experimento e podem 
ser controladas pelo experimentador. Sendo assim, pode-se concluir 
que o método experimental é relevante na área da Psicologia e possui 
vantagens em relação aos outros métodos de pesquisa, como um 
melhor controle das variáveis externas ao foco principal da pesquisa e 
a possibilidade de afirmar sobre as causas dos fenômenos observados.
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Segundo Leitão & Miguel (2014) na passagem da adolescência à 
vida adulta, começam a surgir dúvidas de qual área profissional seguir. 
Adolescentes começam a passar por várias situações de pressão com a 
sociedade sobre a escolha do futuro profissional. Bohoslavsky (1991) 
relata que esse amadurecimento, não diz respeito apenas ao “o que 
fazer”, mas também ao “quem ser”, sendo assim, muitos buscam por 
testes vocacionais que determina quais cursos fazer, contudo o processo 
de escolha engloba o seu crescimento e desenvolvimento pessoal, por 
isto, um acompanhamento profissional é necessário, os psicólogos vêm 
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elaborando várias técnicas e formas de condução do processo, dentre 
estas a orientação profissional individual/grupo. Tendo como base esses 
dois processos de trabalho, este estudo teve como objetivo realizar uma 
revisão de literatura analisando como vem desenvolvendo os processos 
de orientação profissional individual/grupo. Para isto, foram realizadas 
consultas em bancos de dados do Google Acadêmico sobre artigos e 
teses publicadas nos últimos 10 anos. Por meio desta, foram encontrados 
40 artigos relacionados a temática, desses, 29 estavam relacionados a 
Orientação Profissional Individual e 11 relacionados a Orientação 
Profissional em Grupo. Em 11 artigos encontrados, relatam-se diversas 
técnicas e dinâmicas aplicadas em grupos de orientação profissional, 
sendo que a maioria deles são focados no processo de autoconhecimento 
e importância de várias sessões para acompanhar o desenvolvimento dos 
jovens, a maioria dos grupos são feitas com jovens de ensino médio. Nos 
processos de autoconhecimento é importante avaliar o grau de stress, 
ansiedade e trabalhar técnicas de relaxamento, planejamento, para que 
os jovens possam enfrentar essa etapa sem maiores transtornos. Ressalta-
se a falta de conhecimento, sobre os cursos e profissões oferecidos, 
pois grande maioria apresentou conhecimento prévio básico sobre os 
assuntos profissionais. Estes trabalhos demonstraram que orientações 
em grupos tiveram um excelente resultado, pois os jovens, perceberam 
suas dificuldades na fala dos outros, e compartilharam entre si uma 
forma de resolução para a dificuldade encontrada. Os jovens ao saírem 
do grupo relataram mais maturidade e autoconhecimento profissional. 
Nos outros 29 artigos encontrados, relatam-se experiências sobre 
orientação profissional individual, percebe-se que a diferença entre as 
duas é que na modalidade individual há possibilidade de aprofundar 
nos aspectos individuais do jovem, tais como, medos, fracassos, 
conflitos consigo e com os outros, tendo assim também uma maior 
liberdade e segurança para expor ao orientador o que tanto incomoda. 
Nos processos de orientação profissional individual, foram utilizados 
pelos profissionais testes como Escala para Escolha Profissional e testes 
de fotos de profissões, todos estes processos sempre acompanhados 
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por intervenções clínicas. Por fim, conclui-se que a ambas as formas 
de orientação profissional, sejam em grupo ou individual, são 
importantes pelo fato de fazer com que os jovens percebam quais seus 
interesses, habilidades, traços de personalidade, valores e expectativas 
individuais, grupais e a maturidade para a tomada de decisão, ambas 
são recomendadas, mas cabe ao profissional indicar aos seus clientes 
a modalidade que mais se adapte à realidade do mesmo, sendo que se 
envolve também a questão financeira, pois a grupal tem custo mais 
acessível. 
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O presente trabalho é resultado de atividades, observações 
e pesquisas realizadas por meio da disciplina de estágio básico II 
vinculado a disciplina de Psicologia do Desenvolvimento I. Temos por 
objetivo, compreender como um estudo científico é realizado, discutir 
sobre temáticas variadas que envolvem o comportamento humano, 
diferenciar pesquisa básica e pesquisa aplicada e observar fenômenos 
psicológicos em diferentes contextos. Buscamos também, identificar 
quais aspectos são abordados na cognição humana, compreender 
memória, percepção, atenção e linguagem, discutir sobre o aprendizado 
e o desenvolvimento e realizar investigações acerca do símbolo no 
desenvolvimento infantil. Serão abordados temas relacionados a 
psicologia cognitiva como a percepção e atenção, a relação entre a criança 
e o brinquedo e suas representações, desenvolvimento e aprendizagem, 
embasadas em autores como Vygotsky (2007) e Sternberg (2014). 
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Pensar no desenvolvimento no período da infância nos leva a refletir 
sobre alguns fatores que ocorrem, fazem parte e são significativos para 
o desenvolvimento. De acordo com Vygotsky (2007) um fator muito 
importante nesse processo é o brinquedo. Para Vygotsky (2007, p.122) 
“no brinquedo a criança sempre se comporta além do comportamento 
habitual de sua idade, além de seu comportamento diário.” A criança ao 
brincar, e se apropriar do brinquedo, toma a consciência de regras de 
comportamentos pelos quais passam por despercebido em seu cotidiano. 
Por exemplo, “se a criança está representando o papel de mãe, então 
ela obedece às regras de comportamento maternal.” (Vygotsky, 2007, 
p.112). O trabalho descreve atividades realizadas com duas crianças. 
Uma de dois anos, onde foi aplicada uma atividade de leitura de um 
livro e “caixa secreta”, e outra de cinco anos, na qual foram desenvolvidas 
atividades de construção de um brinquedo, faz de conta e um desenho. 
Por meio dessas foi possível observar e descrever o comportamento das 
crianças, em fases de desenvolvimento diferentes, ao interagirem com 
possibilidades e brincadeiras distintas. Percebemos aspectos cognitivos 
nas crianças em desenvolvimento, sua capacidade de comunicação por 
meio da linguagem, criação e imaginação. O exercício de observação 
proporcionou aos alunos um olhar prático sobre aspectos que envolvem 
o desenvolvimento e aprendizagem, bem como, relacionar os conteúdos 
aprendidos em sala de aula com a realidade. Através deste, foi possível 
vivenciar uma descoberta dinâmica sobre diversas questões que 
permeiam a realidade do desenvolvimento no contexto da infância. 



71SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E A GESTÃO 
HUMANIZADA: UMA ANÁLISE TEÓRICA

Jackeliny Dias da Silva
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

jackelinydias@hotmail.com

A gestão de pessoas é uma área que está crescendo grandemente nas 
organizações, atenta-se principalmente em proporcionar um ambiente de 
trabalho que proporcione o bom desenvolvimento profissional, por isto, 
preocupa-se com as pessoas tanto dentro do ambiente organizacional 
quanto fora do mesmo. A área de talentos de uma empresa, conhecida 
comumente com Recursos Humanos, é hoje a principal responsável 
por gerenciar e monitorar a relação entre indivíduo e organização, 
assim é responsável por conseguir atrair profissionais qualificados e 
que venham a contribuir com os resultados organizacionais. Dentre 
várias, uma das atividades desse setor é o processo de recrutamento e 
seleção, responsável pela constituição do corpo social da empresa, e que 
possui influência acentuada sobre o seu destino. Após o recrutamento 
das pessoas, geralmente realiza-se a seleção dos candidatos, onde há 
um grande desafio em não apenas descobrir o melhor candidato, mas 
aquele que tem potencial, envolvendo cada vez mais a compreensão de 
universo abstrato sobre personalidade e motivação do futuro membro 
da empresa. Para tais atividades dentro de uma organização é necessário 
que haja profissionais habilitados, que estejam competentes a realizarem 
este procedimento pois a contratação de um futuro profissional pode 
impactar no desenvolvimento de toda organização, por outro lado, é 
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necessário que a empresa tenha desenvolvido processos de acolhimento 
deste novo profissional, que no primeiro momento não conhece a 
cultura e valores organizacionais. Desta forma torna-se necessário que a 
empresa possibilite programas para integração e habilitação deste novo 
profissional. Objetivando adquirir dados para demonstrar o processo 
de recrutamento e seleção e a influência da gestão humanizada, este 
trabalho tem como objetivo realizar uma pesquisa em uma empresa 
mineradora  da cidade de Catalão-Goiás e identificar o  modo de sua 
aplicação prática nesta  organização empresarial. Para isto, será utilizado 
questionários antes e pós-contratação respondido por funcionário dos 
recursos humanos e candidatos aprovados no processo seletivo a fim 
de verificar questões relacionadas tanto a eficácia da seleção quanto a 
receptividade da organização. Ao final os resultados serão comparados 
com as pesquisas bibliográficas realizadas e será observando se as 
ferramentas de recrutamento e seleção junto com os programas de 
integração geram impactos para a ambientação do candidato.
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Este resumo tem por objetivo realizar uma análise da 
personagem principal do filme “Cisne Negro” (Phoenix Pictures, 2011) 
sob a perspectiva da Psicologia Analítica, formulado por Carl Gustav 
Jung (1875 – 1961). Para a realização deste resumo, optou-se por um 
levantamento bibliográfico a fim da análise da personagem com relação 
aos arquétipos persona e sombra, postulados na teoria Junguiana. O 
filme “Cisne Negro” mostra a história de Nina (interpretado por Natalie 
Portman), uma bailarina que ganha o papel principal em uma importante 
peça: “O Lago dos Cisnes”. Na peça, uma princesa se transformou 
em um Cisne Branco e precisa do amor ingênuo e verdadeiro de um 
príncipe para retornar à vida humana. O príncipe, porém, permite ser 
enfeitiçado pelo Cisne Negro, sua irmã gêmea, fazendo com que o Cisne 
Branco venha suicidar-se diante do fato. Simbolicamente representa a 
morte do amor idealizado. No enredo do filme, Nina representa com 
facilidade o Cisne Branco e possuí inicialmente dificuldade em atuar 
como Cisne Negro. A personagem vive com a mãe repressora. Nina 
simboliza pureza através de aparente inocência perante a vida, ao 
ballet, as relações interpessoais e a sexualidade. Lilly (Milla Kunis), 
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uma das bailarinas desperta em Nina desejos “esquecidos” que ganham 
vazão, principalmente a homossexualidade e autoagressões físicas. O 
proprietário da Companhia de ballet impulsiona também o surgimento 
de sentimentos obscuros. O final do filme caracteriza-se pela “morte” 
simbólica de Nina, que ao olhar nos olhos do proprietário da companhia, 
afirma ter alcançado sua tão sonhada perfeição. A morte dos dois Cisnes, 
o Cisne Branco para a dramaturgia e os Cisne Negro da personalidade 
da personagem. Nina possuía duas identidades: o Cisne Branco e o 
Cisne Negro, revelado nesta proposta Jungiana como Persona e Sombra. 
Sob a perspectiva jungiana, revela-se modos de agir a partir do conceito 
de Arquétipo. Os arquétipos são representados por todos os sujeitos 
através do conceito de Inconsciente Coletivo (JUNG, 2011). É através 
dos símbolos que o inconsciente se expressa, podendo ser uma palavra, 
uma imagem, e é considerada simbólico quando implica em algo além 
de seu significado manifesto e imediato mas não podendo ser totalmente 
decifrado (FADIMAN, 1983). No caso de Nina, Persona e Sombra são 
representados de acordo com os modos de agir, que possui uma relação 
simbiótica com a figura da mãe, repressora e controladora. Conclui-
se, que Nina, como persona, apresenta características relacionais, de 
abertura para com o mundo. Observa-se tal representação arquetípica, 
segundo Jung (2008), através de sua postura obediente, determinada, 
responsável e competente e como Sombra, Nina exerce de maneira 
inconsciente conteúdos que a própria nega em si: orgias sexuais, relações 
homossexuais, ódio e desejo de morte. 
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Este resumo tem por objetivo realizar uma análise do filme 
“Clinical” (Netflix, 2016) sob o enfoque psicanalítico. Para a realização 
do presente resumo utilizou-se de uma revisão bibliográfica a partir da 
Psicanálise Freudiana. Torna-se importante destacar dois aspectos com 
relação à narrativa: o evento traumático vivenciado pela personagem 
Janes Mathis (interpretado por Vanessa Shaw) e como sua estrutura de 
personalidade se constitui. Nesse sentido, propõe-se a apresentação da 
personagem e as vivências que a mesma possuí no enredo e as postulações 
teóricas com relação ao trauma, enquanto desencadeador do sintoma e a 
estruturação da personalidade. Jane Mathis é uma psiquiatra que vivência 
uma experiência traumática, após ver sua paciente Nora se cortar durante 
uma de suas sessões, culpando-se pelo fato ocorrido. O fato desencadeia 
na psiquiatra uma série de sintomas (angústia, paranoia, obsessão, 
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alucinação) que tornam necessário uma intervenção psiquiátrica, através 
de medicação e psicoterapia. Tais sintomas causam certa dissociação em 
Jane, que com intenso uso de medicação, alucina e acredita estar vendo 
Nora em diversas situações. O evento traumático, é amortecido durante o 
período de dois anos. Contudo, Jane recebe uma ligação de um paciente, 
Alex, que passou por um acidente e teve seu rosto desfigurado e solicita 
ser atendido pela psiquiatra. Esse encontro causa em Jane a revivência 
da mesma com o trauma. É importante ressaltar que o conceito de 
trauma passa por reformulações na teoria psicanalítica, sendo que 
inicialmente estava associado à histeria, ou seja, na etiologia das neuroses. 
Posteriormente a modificações teóricas, o trauma aparece em dois tempos, 
sendo que é necessário acontecer um evento vivido de forma submissa 
pela criança, que sente o impacto do traumático, mas que não sabe sobre o 
mesmo e que futuramente o ressignifica a partir da revivência do primeiro 
(pela lembrança), dando instalação ao trauma (KNOBLOC, 1998). Nessa 
concepção, não é mais o evento que age traumaticamente, mas a sua 
lembrança, quando o sujeito é capaz de compreender o evento, quando 
essas experiências se reorganizam e adquirem uma significação traumática 
por excelência (UCHITEL, 2001). Verifica-se em Jane, a revivência de seu 
trauma, ocasionando um sofrimento psíquico intenso, a hipótese de análise 
construída neste resumo é que a personagem em algum momento de sua 
infância veio a estabelecer intensa angustia por algum fator traumático. 
Freud (1894) revela que a neurose, enquanto estrutura de personalidade, 
é desencadeada a partir do recalque (Complexo de Castração), onde é 
necessário o esquecimento de ideias penosas. Este “esquecimento” levaria 
a reações patológicas que produziria algum tipo de neurose (FREUD, 
1896). A “doença” seria produzida não pelo esquecimento, mas pelo 
sentimento que foi deslocado da cena real (FREUD, 1920). Trata-se de 
uma repressão “fracassada”. Conclui-se que Jane está operacionalizando 
pela neurose de angústia, onde o sentimento inconsciente e intolerável é 
projetado para fora do sujeito, sendo cristalizado em algum elemento do 
ambiente externo (no caso sua paciente Nora), o qual passa a ser o objeto 
ameaçador, ou seja, o estado emocional é sempre o medo e/ou a angústia. 
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Para muitas organizações o principal desafio encontra-se em reter 
pessoas talentosas, principalmente em se tratando de colaboradores 
autônomos, como corretores, consultores e vendedores em geral. 
Este é um público extremamente importante, contudo, um dos mais 
difíceis para se reter, pois na maioria das vezes são autônomos e podem 
trabalhar onde quiserem. Há muito, o mercado de recrutamento e 
seleção vem passando por um momento muito negativo, no que tange 
a disponibilidade de currículo dos bons profissionais da área de vendas. 
Muitos têm cursos, mas não tem experiência, outros têm experiência, mas 
não tem os cursos solicitados, assim, o que fazer quando existem poucos 
talentos no mercado? Muitas empresas na desesperança de encontrar 
talentos começam a contratar candidatos que não tem perfil para a vaga a 
ser ocupada, outras tentam “prender” seus colaboradores autônomos com 
benefícios que nem sempre são tão atraentes para o profissional ou para 
o orçamento da empresa. E esta torna-se um impeditivo extremamente 



78 RESUMO DOS TRABALHOS

competitivo para as organizações, principalmente aquelas que sobrevivem 
em torno da venda, como as construtoras e imobiliárias. Neste sentido 
este artigo traz um estudo de caso, sobre uma empresa imobiliária de 
Goiânia. A imobiliária, trabalha com equipe de consultores externos 
em 7 estados do Brasil, vendendo loteamentos que vão desde baixo 
à alto padrão. Desde de 2012 esta empresa vinha sofrendo com a falta 
de capacitação dos profissionais da área, bem como a alta rotatividade 
dos profissionais autônomos. Dessa forma, foi desenvolvido pela equipe 
de RH, juntamente com diretoria um programa para retenção deste 
talentos da área comercial. Este programa foi dividido em algumas 
etapas: ETAPA 1 – Preparando o Terreno - nesta etapa era realizada uma 
reunião em grupo com foco motivacional, apresentando o programa e 
seus objetivos. ETAPA 2 – Destrinchando os objetivos, nesta etapa era 
realizada uma reunião individual com cada corretor, bem como uma 
entrevista individual levantando questões pessoais, familiares, sonhos 
etc. ETAPA 3 – Construindo o relacionamento, nesta etapa era realizado 
um encontro motivacional com toda equipe administrativa, com foco 
de promover bons relacionamentos entre as partes. ETAPA 4 – O início 
efetivo, nesta etapa era coloca em prática os planos de ação estabelecidos 
pelo próprio sujeito, vale ressaltar neste projeto a empresa não estabelecia 
uma meta para o corretor, mas eles mesmo estabelecia seus ganhos de 
acordo com seus sonhos a serem alcançados e os respectivos planos 
de ação. ETAPA 5 – A manutenção e o suporte, os corretores eram 
acompanhados semanalmente pela equipe de RH e gestores. ETAPA 
6 – O fortalecimento dos valores, um mês após início do programa o 
corretor recebia acompanhamento personalizado. 7 – Premiação dos 
Resultados, os consultores que conseguiam alcançar sua meta recebiam 
além da comissão um bônus semestral. A implementação deste trabalho 
trouxe ao final de 2015 a queda da rotatividade de funcionários da área 
de vendas da empresa de 85% para 25%, demonstrando assim que os 
consultores que aderiram ao programa, permaneceram no trabalho, 
anteriormente os consultores ficam na empresa a média de 3 meses, ou 
seja, a implementação do programa foi eficaz como forma de retenção de 
talentos, para consultores imobiliários autônomos.
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Esse trabalho tem com objetivo apresentar os aspectos teóricos 
e metodológicos da disciplina de Estágio Básico II  vinculada a 
disciplina de Psicologia do desenvolvimento I, do curso de Psicologia  
do Centro de Ensino Superior (CESUC) em Catalão (GO). O objetivo 
do estágio é entrar em contato com os fenômenos cotidianos e aspectos 
psicológicos dos diferentes contextos. Para isso, focalizamos nossas 
atividades de observação no desenvolvimento infantil, por se tratar de 
um processo em construção ao qual autores como Vygotsky e Piaget, 
compreendem o universo infantil como um momento potencial de 
desenvolvimento. O desenvolvimento humano é amplo e precisa ser 
compreendido com base em aspectos como: o físico, que engloba a 
idade cronológica e biológica, o aspecto psicológico ou mental, que 
abarca as emoções, memórias, percepções, raciocínio, entre outros 
aspectos que precisam ser compreendidos para poder entender o 
sujeito, e o social que significa as formas de comportamento e interação 
social do indivíduo em sociedade. Nessa perspectiva, focalizamos 
nesse período o desenvolvimento dos processos cognitivos sobre dois 
campos teóricos: pela teoria sócio-histórica com Vygotsky (2007) e pelo 
cognitivismo com Sternberg (2001). As atividades acorrem no decorrer 
do segundo período curso de psicologia, na clínica-escola, com crianças 
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entre 4 a 10 anos de idade.  São atividades de observação e interação 
com a criança mediante o brincar. É proposto aos estagiários diversas 
atividades a serem desenvolvidas com a criança, entre elas: construção 
de objeto faz de conta, desenho, criação de história, entre outras. 
Desse modo, a disciplina de Estágio Básico II proporciona ao aluno a 
capacidade de experimentar atividade de pesquisador pelo método da 
observação participante. Essa modalidade metodológica consiste em 
que o pesquisador ao observar o fenômeno em destaque, que nosso 
caso são os processos psicológicos do desenvolvimento infantil, tem 
a oportunidade de iniciar habilidade de observar intencionalmente 
a partir de campos teóricos específicos. Desse modo, mediante as 
atividades lúdicas (brincadeira) os alunos percebem como a criança 
constrói o mundo e o modifica. Assim, o brincar evidencia como os 
processos cognitivos, especificamente pensamento e linguagem, se 
desenvolvem e se potencializam por meio das brincadeiras. Portanto, 
as atividades do Estágio Básico II em consonância com a disciplina do 
desenvolvimento I, proporciona ao aluno um olhar teórico e ao mesmo 
tempo empírico do conceito estudado. Assim, teoria e prática são 
efetivamente vivenciadas pelos alunos no curso de Psicologia no Cesuc. 
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O presente trabalho visa ampliar o raciocínio crítico em 
relação ao Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais o 
DSM-V. Nele estão listados os diferentes transtornos e os critérios para 
diagnostica-los. Considerado uma “bíblia” dos psicólogos e psiquiatras, 
o DSM-V precisa ser discutido. Afinal alguns sentimentos são 
intrínsecos aos indivíduos, e que precisam ser sentidos e enfrentados, 
tem se tornado patológicos no ponto de vista psiquiátrico. Uma das 
reflexões se baseia no artigo Toxicômanos de Identidade: Subjetividade 
em tempos de globalização de Suely Rolnik (1997), cujo qual retrata 
sobre a influência da tecnologia na construção da identidade, e o quanto 
essas infinitas possibilidades podem afetar a subjetividade do indivíduo, 
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trazendo malefícios que são contornados através do paralização de tais 
processos através dos incontáveis números de remédios oferecidos pela 
indústria farmacêutica, assim impossibilitando o enfrentamento das 
adversidades do cotidiano pelo próprio indivíduo. Outra reflexão é 
traga pela entrevista Allan Francis (2014) ao Jornal Él País, intitulada 
de Transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais, onde 
o mesmo que dirigiu durante anos o DSM, criticou o a sua nova versão, 
cujo qual teve reduzido o número de sintomas e aumentado o número de 
doenças. Houve um salto surpreendente no número de diagnósticos e, 
portanto, na venda de psicofármacos. A indústria farmacêutica tem uma 
grande influência sobre isso, usando estratégias publicitárias a fim de 
propagar esses novos transtornos e assim obter o seu lucro, dessa forma, 
o DSM acaba impulsionando esse supermedicalização. Os fármacos, 
quando utilizados em transtornos mentais severos e persistentes são de 
extrema importância, mas o problema é que esse sistema diagnóstico 
faz com que os sentimentos comuns do cotidiano sejam considerados 
patologias, e assim mais indivíduos são medicamentados. É necessária 
uma educação dos novos profissionais, sejam eles médicos, psiquiatras 
ou psicólogos. Deve-se estabelecer um senso crítico para que os 
diagnósticos não se baseiem apenas no DSM. Uma entrevista feita com 
Eliane Brum (2013) pela revista Época, que tem como título: Acordei 
doente mental, trás uma ótima reflexão de como problemas cotidianos 
se tornaram transtornos mentais. A Psiquiatria tem transformado a 
“normalidade” em “anormalidade”. O DSM tem uma grande influência 
sobre a vida de várias pessoas e por isso possui um enorme poder de 
classificar tais sujeitos com os mais variados transtornos disponíveis na 
lista, produzindo novas patologias e assim, novos medicamentos pela 
indústria farmacêutica. Deve-se repensar as formas da construção da 
subjetividade, não só no aspecto biológico, mas social, e o DSM peca 
em focar em apenas aspectos organicistas e acabam deixando de fora 
os mais variados contextos no qual a pessoa está inserida, onde aquilo 
que é característico da subjetividade do sujeito fica taxado como algo 
patológico, quando na sua mais pura essência não é.
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O presente trabalho tem por objetivo analisar e problematizar 
as formas de tratamento atuais das mulheres encarceradas, bem como 
explorar os direitos estabelecidos para as elas e apontar possíveis 
caminhos para uma mudança que resulte em um tratamento humanizado 
e digno em penitenciárias femininas. Há especificidades inerentes 
ao gênero feminino que devem ser levadas em conta. No que se refere 
ao aprisionamento de reeducandas, a necessidade de um tratamento 
especializado mostra-se ainda mais pertinente. De acordo com Howard 
(2004) em 2004, a Subcomissão de Promoção e Proteção dos Direitos 
Humanos da ONU publicou um primeiro documento de trabalho 
sobre a problemática das mulheres encarceradas, a pesquisa constatou 
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em suas conclusões preliminares sobre o tratamento dado às mulheres 
encarceradas, “violações brutais de quase todos os princípios de direitos 
humanos aceitos” e recomendou que a Comissão de Direitos Humanos da 
ONU fosse “solicitada a exigir especificamente dos Estados membros que 
informem sobre essa questão em todos os relatórios futuros aos organismos 
responsáveis pelos tratados [de direitos humanos] pertinentes”. No que se 
refere ao sistema prisional brasileiro, observa-se a instalação de uma crise 
pela ausência de estrutura e políticas públicas. Segundo Oliveira e Santos 
(2012) no que pese ao encarceramento feminino tal supressão de direitos é 
ainda mais gritante. De acordo com os autores “tal omissão se manifesta na 
ausência de políticas públicas que considerem a mulher encarcerada como 
sujeito de direitos com especificidades próprias advindas de sua condição 
de gênero”. Sousa (apud Espinoza 2004, s/p) considera que o “cárcere é 
uma instituição totalizante e despersonalizadora”. Entretanto, no caso das 
mulheres, o cárcere reflete a desigualdade ainda enfrentada pelo gênero 
feminino no âmbito social. Sendo assim, surge então a necessidade de se 
reconhecer as especificidades da mulher encarcerada e, ainda, de vê-la 
com olhos de mulher e não de homem, isso “exige mudanças na legislação, 
na cultura prisional e na sociedade” (CARNEKA, 2009, p. 76). Dentre a 
falta de políticas públicas, Rita (2007, p.56) lista algumas como: “a falta 
de unidades prisionais específicas para as mulheres e por separação de 
regime penal; a falta de espaços apropriados para o atendimento infantil; 
a inexistência de políticas específicas voltadas à maternidade como um 
todo”, além daquelas relacionadas ao direito do menor a conviver no 
âmbito familiar e em comunidade. Sendo assim, é necessário realizar um 
novo olhar sobre execução penal feminina. Além do mais, mesmo com as 
garantias dadas em lei às mulheres presas, a realidade está na contramão 
dos preceitos legais. Considera-se, portanto, que a mulher encarcerada 
deve ser vista sob uma ótica do seu gênero feminino. À medida que a 
criminalidade dessa classe avança, surge também a necessidade de se 
aparelhar por meio de políticas públicas, estudos e mudanças legislativas, 
a fim de que se assegurem direitos e que não haja usurpação desses.
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Esta pesquisa visou compreender de forma mais ampla, as 
teorias fundamentais em que estão baseados os estudos empíricos e 
epistemológicos da disciplina de psicologia e portadores de necessidades 
especiais, haja visto que esse projeto possui uma relevância social, já 
que deve ser do conhecimento geral da população e não somente dos 
grupos minoritários os direitos das pessoas com necessidades especiais 
de ser incluídos nos vários segmentos da sociedade, para promover 
sua ascensão social, econômica, emocional e empoderamento. Nesse 
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sentido os acadêmicos do curso de psicologia do Cesuc: Centro de 
Ensino Superior de Catalão-Goiás, Geziel Alves de França, Celiomar 
Tiago de Freitas e  Edna Francisca Borges, realizaram pesquisa em uma 
empresa no ramo de joalheria, sendo que a mesma atua na venda e 
conserto de produtos como joias, semi-joias, relógios, alianças e outros 
acessórios como pingentes, correntes e outros. A mesma está situada 
na cidade de Catalão-Go, e quer trabalhar com a inclusão sendo que já 
dispõe em seu quadro de funcionários, um portador de necessidades 
especiais, que foi alvo de estudo dentro desta pesquisa. Esse projeto 
objetivou refletir e conscientizar a empresa em questão sobre a 
importância da inclusão dos portadores de necessidades especiais, 
como também ampliar os conhecimentos da lei de inclusão brasileira à 
essa empresa e assim trazendo contribuições a sociedade como um todo 
haja visto a importância da conscientização, quebras de estereótipos e 
empoderamento. A metodologia empregada nessa pesquisa de campo, 
foi de observação, entrevistas, interação do portador de necessidades 
especiais, com os acadêmicos, demais funcionários da empresa e 
sociedade, além de discussões sobre a lei de inclusão e ampliação de 
conhecimentos a todos os envolvidos na pesquisa. Assim pode-se 
concluir a importância social deste tipo de pesquisa e projeto de inclusão 
haja visto a ampliação e desesteriotipar o preconceito e trazer inclusão 
e empoderamento as pessoas portadoras de necessidades especiais que 
são os alvos e objetos de estudo desta disciplina.
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Os valores humanos são constituições históricas integrantes das 
culturas, surgem juntamente com a sociedade, e são modificados de 
uma cultura para cultura. Dizer sobre valores humanos é partir de um 
pressuposto que os indivíduos atribuem valor a diferentes fatos. Isso 
ocorre, pois o indivíduo aprende ao longo de seu repertório de vida a 
conferir valor àquilo que lhe foi reforçado por sua comunidade verbal, 
e contribuirá para sua sobrevivência e permanência no meio social. 
Skinner (2000), explana que a evolução de uma cultura se dá pelas práticas 
culturais, a mudança daquilo que ela valora, ocorre quando “novas 
práticas propiciam a sobrevivência daqueles que as adotam”. Ou seja, o que 
a sociedade confere como um valor pode mudar em função da efetividade 
reforçadora de tal valor, para a sobrevivência desses indivíduos. Os 
direitos humanos não deixam de compartilhar do universo dos valores, 
pois seu ideal surge a partir da concepção filosófica dos direitos naturais, 
na baixa idade média, que defendia que todos os homens eram iguais, mas 
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deveriam obedecer as entidades superiores (igreja, o príncipe etc.). Com 
o passar do tempo à escola dos direitos naturais estabelecem a existência 
de direitos naturais próprios dos homens, e que estes o têm simplesmente 
por serem homem. Já na idade moderna o ideal da revolução francesa trás 
a concepção de “Igualdade, Liberdade e Fraternidade” o que contribui 
para a futura formulação da concepção de um direito universal, que 
seja igual para todos os seres humanos. Assim podemos perceber que o 
conceito de Direitos humanos surge a partir de valores sociais constituídos 
historicamente. Assim, diante do tamanho universo teórico que os valores 
e direitos humanos compartilham, propõem-se através desse artigo, uma 
análise teórica, sobre a contribuição da Análise do Comportamento para 
compreensão desses fenômenos. Para isso recorreu-se a uma pesquisa 
bibliográfica. Através de tal pesquisa, pode-se constatar que as reflexões 
à cerca dessa temática, surgem na Análise do Comportamento com B.F 
Skinner. Em seu livro Para Além da Liberdade e da Dignidade Humana, 
Skinner propõe uma nova concepção de cultura e sua evolução: “Ao 
nascermos membros da espécie humana, cada criança é portadora de 
uma herança genética que apresenta muitos aspectos idiossincrásicos, 
começando imediatamente a adquirir um repertório de formas de 
comportamento sob as contingências de reforço a que se encontra exposta 
com indivíduo. As maiores partes destas contingências são criadas por 
outras pessoas. Constituem, com efeito, o que se denomina uma cultura”. 
(Skinner, 2000). Assim, os princípios e leis do comportamento explicam 
como a cultura regula o comportamento individual, pois a comunidade 
organiza eventos e efeitos para estabelecer e manter reforços para certos 
comportamentos e retém ou fornece estimulação aversiva para outros. A 
Análise do Comportamento, portanto, apresenta uma maneira singular de 
compreender o valor humano, fenômeno resultante das diversas historia 
de reforçamento e das interações sociais, dos indivíduos. Os direitos 
humanos seriam, então, resultantes dos valores, que são constituintes 
das culturas, e estas são criadas e mantidas na sociedade através de 
comportamentos socialmente e geneticamente aprendidos ao decorrer do 
repertório comportamental do indivíduo.
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Esse trabalho tem com objetivo apresentar os antecedentes 
históricos e metodológicos da Teoria Sistêmica. O interesse por essa 
temática surgiu a partir disciplina de Fundamentos da Psicologia 
sistêmica: grupo familiar e relações interpessoais no sétimo período do 
curso de Psicologia do Centro de Ensino Superior (CESUC) em Catalão 
(GO). O estudo tratou-se de uma pesquisa bibliográfica, fundamentada 
primordialmente nos textos Manual de terapia familiar (2009) Terapia 
Familiar: conceitos e métodos (2007), e artigos científicos que discutem 
sobre a temática dos aspectos fundamentais da teoria sistêmica. A teoria 
sistêmica é fundamentada em três diferentes campos teóricos: na Teoria 
Geral dos sistemas (Bertalanffy), na Cibernética (Wiener) e na Teoria 
da comunicação (Bateson e Watzlawick). A teoria Geral dos Sistemas 
apresenta em sua teoria a definição de sistema e o compreende como um 
complexo de elementos em estado de interação. A interação ou a relação 
entre os componentes torna os elementos mutuamente interdependentes 
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e caracteriza o sistema, diferenciando – o do aglomerado de partes 
independentes. Desse modo, todo sistema está intimamente interligado 
aos componentes que o compõem. Já a Cibernética tem como propósito 
desenvolver uma linguagem e técnicas que permitissem abordar o 
problema da comunicação e do controle em geral. A Cibernética é 
dividida em dois momentos: a de primeira ordem (manutenção da 
mesma forma – resultante da retroalimentação negativa, que conduz 
o sistema de volta a seu estado de equilíbrio, otimizando a obtenção 
da meta) e a de segundo ordem (processos morfogenéticos (gêneses 
de novas formas) resultantes de retroalimentação positiva, promover 
transformação, levando –o  a um novo regime de funcionamento). Por 
fim, a Teoria da comunicação, estuda a complexidade da comunicação 
humana que abrange uma diversidade de fatores, tais como: conteúdo, 
forma e linguagem. Assim, na perspectiva sistêmica, os sistemas devem 
ser vistos como estruturas organizadas hierarquicamente que precisam 
ser analisadas em sua totalidade: desde os aspectos macros (ordem 
social), passando por níveis intermediários (culturas das comunidades 
locais) até atingir um nível mais proximal (microanálise – escolas e 
a família). Nesse cenário, a teoria sistêmica passa a ser o subtrato de 
propostas de intervenção para a clínica de família. Dessa maneira, a 
Teoria sistêmica no século XX, trouxe um novo olhar para o contexto 
familiar, ou seja, família como um sistema complexo, composto por 
vários subsistemas que se influenciam mutuamente. Nesse sentido, 
a Teoria sistêmica é apropriada na psicologia principalmente no 
tratamento, isto é, como psicoterapia para casais, famílias e grupos, 
sendo denominada de Terapia Familiar Sistêmica. 
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Este artigo tem por objetivo explicitar sobre a Psicologia 
enquanto campo de saber científico e espaço de profissão. Para a 
realização do presente artigo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. 
O início da vida acadêmica gera anseios na maioria de estudantes, que 
não conhecem o ritmo de uma faculdade e ainda não estão inseridos 
com os estudos de uma futura profissão. Nesse sentido, é importante 
que os alunos conheçam o campo de saber cientifico da Psicologia, 
através de suas áreas de trabalho e intervenção.  Assim, o Estágio I em 
Psicologia possibilita o primeiro contato com profissionais, temas e 
áreas que a Psicologia intervém e se mantém enquanto campo cientifico 
e de profissão. Algumas abordagens encontradas na Psicologia são: 
Psicologia Clínica, Comportamental, Psicanálise, Psicologia Cognitiva, 
Gestalt, Humanista, Psicologia Social, Comunitária, entre outras.  As 
áreas de intervenção prática da Psicologia atrelam-se as especificidades 
dos profissionais da área, sendo que as mais difundidas são: Clinica, 
Hospitalar, Escolar, Educacional, Jurídica, Ambiental, Esporte, Social, 
Comunitária, entre outras. Historicamente, como apontam Jaco-Vilela, 
A. M., Ferreira, A. A. L. Portugal, F. T. (2013), a psicologia passou por 
transformações até o panorama que apresenta na contemporaneidade. 
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Tais transformações seguem desde a apropriação de conhecimentos que 
estavam postos ainda fora do contexto científico, trespassando para o 
surgimento da ciência com rigor e validação, até mesmo aos modos 
de subjetividade existentes. Dessa forma, segundo Jaco-Vilela et al. 
(2013), a Psicologia realizou um atravessamento por alguns períodos, 
até se firmar enquanto campo independente de saber cientifico, 
sendo antes discutida através da Filosofia e ciências médicas e pelo 
campo educacional. Atualmente, existem inúmeras contextualizações 
profissionais que pertencem ao psicólogo, surgidas durante os períodos 
históricos da profissão. A variabilidade de locais para atuação exige do 
profissional uma adequação prática a instituição à qual o mesmo estará 
desenvolvendo seu trabalho.  De acordo com Soares (2010), os locais de 
atuação do psicólogo foram se delineando de acordo com a necessidade 
dos sujeitos em receberem os serviços dos psicólogos e também do avanço 
da profissão enquanto campo científico. Para tanto, a Psicologia utilizou 
de inúmeras contribuições de teóricos, médicos, filósofos, estudiosos e 
cientistas para que plantassem ideias, oferecessem fatos, produzissem 
dados e elaboraram situações cotidianas de aplicação prática conforme 
a atmosfera de uma Ciência Psicológica. Conclui-se que com o Estágio 
Básico I em Psicologia do Centro de Ensino Superior de Catalão 
(CESUC), o aluno ingressante tenha o primeiro contato com o campo 
profissional da Psicologia e suas abordagens. O discente de Psicologia, 
através dos estágios, inicia um processo de identidade da profissão, visto 
que começa a ter conato com seu público-alvo: os sujeitos. Dessa forma, 
conclui-se que a profissão de psicólogo, que completa cinquenta e cinco 
anos de regulamentação, criou e continuará criando sua identidade 
porque não lhe faltam questões para estudar; seu objetivo é um “vir-
a-ser” em reconstrução devido à dinâmica da sociedade, como outro 
sujeito vivo e coletivo com o qual ele tem interação íntima.
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A psicologia hospitalar é uma área que apesar de jovem tem 
caminhado em busca de sua identidade e técnica/teoria que consigam 
auxiliar no trabalho em saúde, em específico o hospital. Como já vimos 
muito ainda é preciso fazer, tanto no campo da formação acadêmica de 
psicólogos hospitalares, quanto na delimitação do serviço prestado pelo 
mesmo. Entre esses serviços podemos ressaltar a visitação de leitos. Esta 
talvez seja uma das práticas mais exercidas e conhecidas do psicólogo 
hospitalar. Como o próprio nome já nos indica, a visitação de leitos 
trata-se de um momento em que o psicólogo conhece, conversa com 
pacientes em internação e também com familiares que o acompanham. 
Em uma visita rápida busca-se vários objetivos, sendo que é o paciente 
e sua demanda que vão determinando e orientando a fala do psicólogo. 
Araújo (2007) em sua pesquisa sobre a psicologia da reabilitação elenca 
alguns conceitos importantes que acreditamos, podem muito bem 
servir à prática da visitação de leitos. “ * atuação fundamentada em um 
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modelo que integra aspectos de autocuidado, produtividade, recreação 
e socialização, resultantes dos componentes físicos, sociocultural, 
mental/emocional e filosófico/espiritual;  responsabilidade do cliente 
na resolução de problemas, estabelecimento de planos, incluindo até a 
orientação do meio social na execução dos cuidados.” O psicólogo ao 
visitar os leitos não o faz com o intuito de fazer terapia, sua determinação 
é contribuir para a melhora do paciente, e cada caso pode revelar uma 
demanda específica. Pode-se identificar que o paciente precisa de uma 
simples volta pelo hospital, para vivenciar outros espaços, mesmo que 
no hospital, diferente de seu quarto. Ou ainda, que o caso se estenda 
para o convívio social e familiar deste, e que uma orientação vinda do 
psicólogo pode representar uma estratégia a mais para que o paciente 
tenha uma real melhora como individuo e não só como a patologia. 
Em visita supervisionada ao hospital Santa Casa de Misericórdia 
de Catalão, pudemos observar estas duas orientações (Araújo) na 
prática. Um paciente em internação a uma semana, em conseqüência 
de uma trombose, apresentava um quadro de ansiedade (em função 
das dores constantes); o paciente também passava por um período de 
abstinência alcoólica, que o deixava fortemente abalado emocional 
e psicologicamente. A psicóloga faz um treinamento respiratório 
para que ele possa suportar e amenizar as dores e a ansiedade. Como 
o paciente verbalizou o interesse em se recuperar do vício, foram 
ofertados orientações básicas para a procura de tratamento médico e 
acompanhamento psicológico. Impossibilitado de caminhar e um tanto 
estressado com a ambiente hospitalar, demos a idéia de jogar baralho 
como alternativa para ocupar o tempo e minimizar o estresse, idéia 
que foi recebida com entusiasmo. Por vezes a atuação do psicólogo nos 
leitos é simples, trata-sede ouvir, conversar, orientar; mas, esta escuta é 
clinica, a conversa pode ser terapêutica e resultar em uma melhora do 
paciente e em conseqüência de seu quadro clínico.  
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De acordo com Teles e Melo (2003), a violência é o uso da 
força física, psicológica, sexual ou econômica usada para obrigar uma 
pessoa a fazer algo que não é de sua vontade. Constranger uma pessoa, 
incomodá-la, impedi-la de expor seus desejos e vontades, violando seus 
direitos mínimos como ser humano, são formas de violência. A violência 
contra as mulheres é hoje, um dos maiores problemas em saúde pública 
no país. Percebe-se ainda que, apesar da Lei Maria da Penha, o avanço 
à proteção da mulher agredida ainda é restrito. Muitas dessas mulheres 
preferem estar ao lado dos seus agressores e submetidas a constantes 
abusos. De um lado vemos as mulheres que conquistaram seu espaço 
no trabalho, chegando até se igualar ao homem em termos de cargos 
e salários, mas também se encontra estas mesmas mulheres sofrendo 
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violência doméstica pelo cônjuge. Segundo Alexander (1993) os maus 
tratos à mulher no contexto conjugal é algo que ocorre quando o cônjuge, 
companheiro de fato inflige deliberadamente qualquer dano físico e ou 
emocional sobre a sua esposa ou companheira. O objetivo geral deste 
trabalho busca definir o que é a violência conjugal contra mulheres, bem 
como identificar as formas de abuso e agressão sofridas em ambiente 
doméstico e fatores mantenedores da permanência da mulher na 
relação conjugal. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 
artigos de bases de dados científicos, utilizando os seguintes descritores 
para busca: Violência conjugal, Gênero, Agressão contra mulheres. 
Como resultado, percebe-se que problema da violência conjugal é de 
natureza bastante complexa e tem desdobramentos cuja resolução 
ultrapassa uma simples ação do poder público. Mecanismos como a Lei 
Maria da Penha eram passos fundamentais para mitigar o problema, 
mas ainda necessitaram ser complementados com ações de maior 
impacto no sentido de mobilizar a sociedade com o objetivo de extirpá-
lo definitivamente. Um dos motivos da geração da violência doméstica 
pode estar associado ao padrão cultural histórico de domínio patriarcal 
em nossa sociedade, que foi sendo muito lentamente desmontado, mas 
que ainda prospera na nossa vida social, mesmo por uma imposição da 
dinâmica da vida moderna, com todos os recursos, a conscientização das 
pessoas sobre a mudança da dinâmica social ainda são empecilho para 
muitos homens acreditarem que a figura da mulher mudou ao longo 
dos anos. Acredita-se ainda que o principal mantenedor da violência 
são as promessas de alterações do comportamento agressiva para uma 
relação mais harmoniosa, promessas essas, que em sua maioria não são 
cumpridas.  
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As Finanças Comportamentais surgem como forma de 
compreender o comportamento de escolha do investidor, considerando-o 
como irracional. Dessa forma, vem contestar a racionalidade na tomada 
de decisão pregada pelas Teorias Econômicas Tradicionais. Para Haubert, 
Lima e Herling (2012) esse campo de estudo relaciona conceitos de 
Economia, Psicologia Cognitiva e Finanças, na tentativa de apresentar 
um moderno modelo sobre o comportamento humano relacionado à 
tomada de decisão no mercado financeiro. Lima (2003) corrobora que 
a Psicologia é considerada influente e importante para a compreensão 
do comportamento dos agentes nesse mercado. Nesse sentido, a área de 
Finanças Comportamentais tem como propósito apresentar um modelo 
que ressalte a importância do comportamento humano na tomada de 
decisão, sendo que os indivíduos podem sofrer influência por vieses 
comportamentais e se afastar de uma decisão baseada na racionalidade. 
Diante desse contexto, o objetivo desse trabalho é realizar um estudo 
sobre a utilização dos métodos, quantitativo e qualitativo, nas produções 
científicas que tratam sobre a tomada de decisão financeira, dentro 
da área das Finanças Comportamentais. Serapioni (2000) deixa claro 
a necessidade de se quebrar preconceitos relacionados a utilização 
dos dois métodos em uma mesma pesquisa, principalmente quando 
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se questiona a cientificidade de um, ou de outro. Para ele, tanto a 
abordagem Quantitativa, quanto a Qualitativa, possuem rigor necessário 
para o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Considerando que 
as Finanças Comportamentais afirmam que os investidores acabam se 
desviando da racionalidade na tomada de decisão, vários pesquisadores 
têm estudado sobre esse comportamento de desvio (Thushari 
Sewwandi, 2015). No entanto, os estudos sobre o processo de tomada 
de decisão financeira têm apresentado uma predominância de pesquisas 
que abordam o método quantitativo para o estudo do fenômeno, que 
é influenciado pelos positivistas na busca da quantificação dos dados 
e na precisão dos resultados. Verifica-se que há uma grande carência 
de pesquisas que utilizem a abordagem Qualitativa para explicar a 
tomada de decisão financeira, não sendo possível constatar tendência 
de publicação nessa área. Vieira e Pereira (2009) realizou um estudo 
bibliométrico da produção brasileira em Finanças Comportamentais, 
entre 2001 e 2007, sendo que nesse mapeamento dos 20 artigos 
encontrados, apenas um artigo apresentou o estudo qualitativo. Nos 
estudos de Gubiani e Lavarda (2011), foram relacionadas 39 publicações 
entre os anos de 2000 a 2009, sendo que em apenas um trabalho ocorreu 
a análise mista, quantitativa e qualitativa. Passos, Pereira e Martins 
(2012) realizaram um mapeamento de 2000 a 2010 para os periódicos e 
revistas, e de 1997 a 2005 para o site Social Science Research Network, 
totalizando em 48 artigos. Desse total apenas um trabalho apresentou a 
abordagem qualitativa. Para os autores, as razões para essa ocorrência 
metodológica, predominantemente Quantitativa, podem estar 
relacionadas à própria tradição da área, com o intuito de quantificar 
decisões relacionadas às opções de investimentos, dentre outros.  Os 
resultados deixam claro que o emprego da abordagem Qualitativa na 
área das Finanças é um campo vasto a ser explorado e que ainda pode 
ser consolidado.



99SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

O PAPEL DO BRINQUEDO NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Márcia Rodrigues da Silva 
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

marciarosis@gmail.com 

Jessica Lorrane Duarte de Castro 
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

jessicaloduarte@hotmail.com

Lady Daiane Martins 
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

ladyfsp@yahoo.com.br 

O presente artigo visa apresentar os resultados referentes ao 
relatório do Estágio Básico II, do Curso de Psicologia do Centro de Ensino 
Superior de Catalão (CESUC), vinculado à disciplina de Psicologia do 
desenvolvimento I. Os objetivos foram: observar o comportamento 
da criança durante uma atividade de brinquedo; compreender como 
se realiza um estudo científico, diferenciando a pesquisa básica da 
pesquisa aplicada e observar como a criança se expressa durante o ato 
de desenhar. A metodologia utilizada foi fundamentada na pesquisa 
qualitativa descritiva. As atividades se dividiram em duas etapas: na 
primeira realizamos a leitura dos teóricos que discutem a temática, na 
segunda etapa propomos uma situação de brinquedo para a criança  na 
Sala Espelho da Clínica Escola, com duração de 50 minutos. Dentro da 
sala espelho realizamos a atividade da Caixa Lúdica para observarmos 
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a construção do objeto faz de conta e o Desenho Livre. Na atividade 
faz de conta foi apresentada para a criança uma caixa fechada com fita 
adesiva, fotos, recorte de revista, caixas de sapato, caixas de leite, recortes 
de papéis. Informamos a criança que ela poderia construir qualquer 
brinquedo com os objetos. Na atividade de desenho, entregamos os 
papéis, os lápis de tamanhos e cores diferentes e avisamos que o desenho 
era livre. Os resultados da observação confirmaram as discussões teóricas 
de Vigotsky quando afirma que durante o ato de brincar, a criança traz 
para a situação do brinquedo vários elementos de seu contexto sócio 
cultural. O comportamento inicial da criança na atividade foi explorar 
a caixa. A princípio retirou todos os objetos da caixa, observando 
formas, cores e tamanhos. Reconheceu várias embalagens de produtos 
industrializados explicando a utilidade e funcionalidade. Em seguida 
montou um robozinho com lata de margarina e tampas, relacionando-o 
a um jogo virtual que costuma brincar no celular. Enquanto construía os 
brinquedos a criança foi narrando situações cotidianas que acontece em 
sua família. Observamos que durante o ato de brincar, a criança sempre 
se reportava aos processos mentais superiores (memória, percepção, 
atenção, linguagem, imaginação) para recriar o “objeto faz de conta.” 
Compreendemos que a partir da Pesquisa Aplicada na Clínica Escola foi 
possível produzir conhecimentos para aplicar em problemas específicos 
da prática psicológica e assim compreender como se organiza o 
conhecimento. Em se tratando do desenho, o mesmo foi contextualizado 
em uma fazenda com uma casa, uma ponte, um rio pintado de azul, 
um galinheiro de madeira. A criança utilizou vários recursos gráficos 
como: lápis preto e de cor, líder, cola, cartolina. Desenhou três figuras 
humanas de pé em cima da grama e nomeou todas com nomes das 
pessoas presentes na sala. A importância do estágio na Clínica Escola 
para nossa formação foi no sentido de aproximar a teoria e prática, nos 
permitindo compreender o processo de produção do conhecimento.
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Embora o suicídio exista desde a antiguidade em todas as 
culturas, o diálogo sobre esse fenômeno ainda é velado e controverso. 
Para Hutz (2010), “o suicídio ainda é um mistério para todos nós, 
apesar de toda pesquisa que envolve o tema, ele ainda está envolto 
numa aura de pecado, vergonha e preconceito”. Nesta perspectiva, este 
trabalho objetiva provocar reflexão e diálogo junto à sociedade sobre o 
suicídio e as possíveis intervenções, para prevenir ato e comportamento 
suicida entre os sujeitos de todos os gêneros, idades e condições sócio 
econômicas. Suscitar a discussão acerca dos tabus e dizeres comuns 
sobre o tema, como: “quem fala não faz”, “Deus castiga”. Foi realizado 
um levantamento bibliográfico de artigos publicados em plataformas 
de informação científica como Google Acadêmico, Scielo, Periódicos 
Capes, priorizando artigos publicados sobre o tema entre os anos 
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de 2007 a 2017. Elencando 11 artigos com informações variadas 
sobre a temática do suicídio e o comportamento suicida. O suicídio 
propriamente dito é o ato intencional de tirar a própria vida, está 
intimamente relacionado a fatores biopsicossociais da vida do sujeito, 
assim como o comportamento suicida, quando esse se coloca em 
situações de risco de morte, muito presente nas fases da adolescência 
e em adultos jovens. A relação desse sujeito com a realidade virtual, 
favorece o risco facilitador de aliciadores, que propõem jogos suicidas, 
conseguindo a atenção de um grande número de seguidores, como o 
movimento “Baleia Azul”.  Expressivos números na estatística desse mal 
em crescente evolução, alertam as autoridades e profissionais na área 
de saúde a buscarem formas de atuar na prevenção desse fenômeno. 
Nesse sentido a psicologia tem um papel de grande relevância, na 
atuação clínica, institucional e na formação de opinião. Em diferentes 
níveis, o estudo aponta meios de atuar na intervenção preventiva do 
suicídio, como a criação de uma comissão permanente de prevenção 
nas instituições, fortalecer a atuação de psicólogos nas escolas, hospitais 
e outros, implementar plantões públicos para o acolhimento e escuta, 
entre outras possibilidades. De maneira geral o conteúdo consultado 
alerta para os sinais típicos que sugerem a ocorrência do suicídio e 
sobre a importância da escuta, do acolhimento, de se mostrar realmente 
interessado no outro. Hutz (2010) afirma “Um pequeno gesto pode 
representar para alguém que se perdeu nas vicissitudes da vida, a 
sinalização de um sentido, de uma direção aonde ir, de vida, enfim”. 
Tendo por base o conteúdo revisto na literatura, é possível afirmar que 
urge a necessidade de que a sociedade abra um espaço para esse diálogo, 
as famílias estejam atentas, as instituições estejam informadas e que a 
psicologia é um grande e eficaz parceiro nessa batalha contra um mal 
que ameaça a vida humana. 
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O termo Bullying, de origem inglesa, uma palavra utilizada para 
designar atitudes agressivas, violência psicologia e a não aceitação do 
diferente, no ambiente escolar ou fora, atitudes que ocorrem de forma  
intencional, somente por diversão e prazer, a fim de maltratar, expondo 
as vítimas de forma constrangedora e humilhante. O julgamento nasce 
de nós não aceitarmos o nosso próprio processo de desenvolvimento 
e do outro, assim julgando, discriminando e excluindo. A instituição 
buscou uma ação para que esse tema fosse entendido como lugar 
onde valores e práticas da inclusão precisam ser vivenciadas e que 
aceitar o “diferente” é pensar na possibilidade de reduzir ou eliminar o 
preconceito, a discriminação e a desigualdade. O projeto visou resgatar 
a aceitação, assegurando e promovendo sua plena cidadania. Para tanto 
esse trabalho teve como objetivo promover uma melhor socialização 
e aceitação da diversidade em grupos de crianças e adolescentes. A 
intervenção foi desenvolvida em uma Escola que trabalha com crianças 
e adolescente na faixa etária de 2 a 15 anos, preocupada com o aumento 
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da não aceitação do “diferente” levando ao Bulling. Diante deste 
contexto, a instituição resolveu promover palestras com portadores de 
deficiências físicas. Esta ação foi realizada com o professor de educação 
física a fim de trazer uma conscientização do aluno e minimizar 
os conflitos, fazendo uma mediação para aceitação e inclusão. Os  
métodos utilizados foram palestras e as dinâmicas com os alunos  com 
faixa etária entre  2 a 15 anos, programados  em dois  encontros em 
turnos diferentes matutino e vespertino, para tanto foram convidados 
os integrantes  da ADECAN (Associação dos deficientes de Caldas 
Novas. Foi realizada  uma dinâmica em  grupo com participação dos 
alunos nas cadeiras de rodas para que pudessem se sentir no lugar do 
portador de deficiência física. Após a dinâmica o professor de educação 
física entrou em sala com os alunos com o intuito de ter um feedback e 
identificar os pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados na 
socialização. Logo, os alunos demonstraram estar mais compreensivos 
e receptivos, sendo, portanto, notório o sentimento de utilidade e 
afirmação de vínculos afetivos e um empoderamento de aceitar e incluir 
o diferente. Foram observadas iniciativas de aproximação, através de 
atitudes mais compreensivas e na interação social entre eles, de modo 
a promover um melhor estado emocional e de convívio. Porém, há 
uma necessidade de haver uma continuidade de intervenções, pois é de 
suma importância para os alunos, as trocas de vivências que permitiram 
que eles desenvolvam autonomia, reflexão, motivação, motricidade, 
potencialidades, cognição e autoestima.  Nesse sentido, percebeu-se 
que a escola pode  criar práticas que favorecessem tanto a inclusão do 
aluno com deficiência como a aceitação da adversidade. O intuito foi 
construir nestas crianças e adolescentes ideias de igualdade, aceitação e 
cooperação sob um aspecto transformador e justo, que demonstrem que, 
bons atos valem mais do que palavras e que pessoas não se compõem 
em desigualdades, mas diversidades que demonstram o quanto uma 
forma de vida é somente uma dentre inúmeras formas.
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Segundo Aronson (2015) a Conformidade Social acontece quando 
as pessoas mudam de comportamento ou crença devido à influencia real 
ou imaginada dos outros. Portanto não é agir como os outros agem, mas 
sim, pelo fato do individuo ser afetado pela forma como determinadas 
pessoas ou grupos agem e mudam seu comportamento. A conformidade 
social acontece uma vez que as pessoas não sabem decidir que atitudes 
tomar, acontece principalmente em algumas situações ambíguas na qual 
o indivíduo não sabe o que fazer, tornando o outro como uma pista para 
comportar-se apropriadamente. O indivíduo pode também ajustar seu 
comportamento para não ser ridicularizado, punido ou excluído de algum 
grupo social. (Aronson, Wilson, & Akert, 2015). As pessoas se ajustam 
seu comportamento de duas principais formas, chamadas de Influência 
Social Informativa, quando mudamos nosso comportamento quando o 
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outro se torna para nós uma fonte de informação, sendo assim, ajustamos 
nosso comportamento por acreditar na informação do outro, guiando, 
portanto, o nossas atitudes e escolhas. Já a Influência Social Normativa 
acontece quando nos adaptamos para ganhar a apreciação e aceitação 
dos outros, mesmo quando as escolhas são erradas. As pessoas entram 
nessa conformidade normativa devido à força do grupo e ao quanto ele é 
importante em sua vida. O Psicólogo Social Solomon Asch (1951,1956) 
conduziu vários estudos sobre a conformidade em um deles, denominado 
linhas de Asch, foi verificado que sujeitos concordam com julgamentos 
errados diante de um grupo, mesmo sabendo exatamente o que é correto, 
(Moreira & Coelho, 1999). Partindo dessa perspectiva, o presente 
trabalho tem como objetivo desenvolver uma palestra com jovens de uma 
escola estadual da cidade de catalão, vinculando a temática de bullying ao 
experimento sobre conformidade de Solomon Asch. Será realizada uma 
replicação do experimento das linhas de Asch com estudantes, no qual 
será observado se as pessoas entrarão em conformidade com o grupo, 
mesmo sabendo a resposta verdadeira da tarefa, após este momento será 
promovida uma reflexão sobre o que levaram os adolescentes a serem 
influenciados pelo grupo (visando lembrar que o experimento possui 
respostas óbvias). Nesta proposta será debatido com os adolescentes a 
vinculação entre a conformidade, ou seja, agir de acordo com o grupo e 
o tema do bullying levando os jovens a refletirem se estão sendo ou não 
conformistas com situações no cotidiano, ao final serão discutidas formas 
que os jovens podem desenvolver para questionarem e defenderem suas 
ideias, bem como combater as influências sociais cotidianas. A influência 
social gera muitos impactos na vida das pessoas, contudo é preciso saber 
questionar e defender os ideais, mudar as atitudes e ter consistência nos 
argumentos, muitas vezes ser consistente expressando o mesmo ponto 
de vista corrobora para resistência da influência da maioria. Por fim, 
pretende-se com este trabalho promover diálogo e reflexões acerca do 
comportamento grupal e como, sem as vezes perceber, pode-se estar sendo 
conivente com uma situação de bullying, buscando assim promover uma 
autoconsciência para mudança.
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Segundo Campos (2000), relação é uma dialética algumas coisas 
necessitam de outras para ser ela mesma, ou seja não poderia existir 
uma relação sem que haja uma outra coisa para completa-la. Essas 
relações podem ser de várias formas, com maior ou menor intensidade. 
As relações de poder e dominação estão de forma frequente no nosso 
dia a dia, no entanto, poder é diferente de dominação, poder é a 
capacidade que cada indivíduo ou grupo tem, para executar algo, todos 
temos poder. Dominação é uma relação entre pessoas grupos onde uma 
das partes rouba o poder de outra. Nesta perspectiva o objetivo deste 
trabalho é falar sobre as relações comunitárias, mostrando sua presença   
no nosso dia a dia e seu impacto nas relações sociais. Para falar sobre as 
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relações de poder e dominação, faremos uma análise da música: Geni de 
Chico Buarque, onde retrata as relações de poder e dominação em uma 
comunidade. Esta música conta a história de uma jovem que vivia em 
um povoado, trabalhando como prostituta. Neste trecho podemos notar 
uma relação de dominação sobre a mulher, uma vez que esta é tratada 
como objeto, sem poder algum de definir ou expressar sua identidade. 
É roubado de Geni o seu poder a sua capacidade de ser quem ela quer, 
a capacidade de pensar por si e decidi o que é melhor. Quem é Geni nas 
relações sócias? Geni pode ser a sociedade quando sofre uma dominação 
política, enfrentando a falta de democracia, o desrespeito com os 
direitos e deveres do sujeito. Geni pode ser um negro que sofre racismo, 
uma mulher que é completamente dominada pelo companheiro, 
sofrendo todos os tipos de abusos. Geni está presente no nosso dia a 
dia, todos os dias temos uma Geni ferida, abusada submetida a esse 
tipo de relação, sem a consciência de que ela tem poder, o poder de ser 
protagonista da sua própria história. Como vimos as relações de poder, 
está presente no nosso dia a dia, todo grupo tem poder, todo indivíduo 
tem poder, no entanto nem todos tem consciência do seu poder, sua 
capacidade, o mesmo acontece com as relações de dominação, pois 
estão presentes constantemente, em nossas relações, especialmente nas 
relações políticas, isso acontece de forma que nem notamos, lidamos 
como se fosse natural e normal, não temos consciência de que vivemos 
constantemente uma relação de dominação com o estado, no  qual 
o nosso poder é nos tirado. O mesmo acontece com todas as outras 
relações de dominação, a “vitima” desta relação não tem consciência 
do seu poder. Nesta perspectiva o papel do psicólogo é trabalhar com 
o empoderamento, despertando nesses indivíduos a consciência do seu 
poder. 
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Já de início, ao se deparar com o título do trabalho, podem surgir 
questionamentos sobre o objeto da pesquisa, uma vez que O Cemitério 
dos Vivos é pouco conhecido no meio. Por isso, antes de justificar a 
seleção da obra citada, faz-se necessária uma breve apresentação, a fim 
de que, não restando dúvidas sobre a natureza do corpus selecionado, 
possa-se explicar o porquê da escolha. O Cemitério dos Vivos, de 
Lima Barreto, é uma narrativa de caráter autobiográfico, e retrata a 
trágica experiência vivida no hospício por esse autor cuja doença, 
miséria e delírios do pai louco se encarregaram de dar-lhe matéria 
prima suficiente para a construção de um interessante depoimento. 
Entretanto, ainda que o contexto do hospício, assim como o tema da 
loucura, seja absolutamente sedutor, o que mais chama a atenção nesta 
obra é a constante fragmentação do discurso, fato que nos inquieta e 
nos faz questionar acerca da ficcionalidade dessa narrativa. O presente 
trabalho configura um estudo acerca dos conceitos que circundam o 
termo modernidade, os quais são utilizados para a observação e análise 
das marcas do fenômeno estético da loucura na obra O cemitério 
dos vivos/Diário do hospício de Lima Barreto. Nesse contexto, ficam 
visíveis como traços da modernidade no referido autor: a hibridização 
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de gêneros, a autobiografia e a fragmentação do discurso como voz da 
loucura.
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Este estudo é um relato de entrevistas preliminares com uma 
paciente, uma criança, da Clínica-Escola do Centro de Ensino Superior 
de Catalão (CESUC). Aqui os dados sobre a paciente serão alterados para 
garantir seu anonimato e preservar sua identidade. Maglio (2015) aponta 
que na clínica infanto-juvenil os responsáveis devem dar explicitamente 
o consentimento da participação da criança ou do adolescente no 
processo psicoterapêutico, além de oferecer os dados relevantes da 
queixa. Neste processo os responsáveis participam ativamente, pois 
entende-se que o contexto familiar está envolvido no desenvolvimento 
emocional da criança, então é necessário compreender a sintomatologia 
e verificar quais são as condições que esse contexto familiar oferece 
(Scaglia, Mishima e Barbieri, 2011). O paciente em questão é uma criança 
de três anos, quem procurou espontaneamente a Clínica-Escola foi sua 
mãe, queixando-se que seu filho apresenta comportamentos de rigidez 
à regras, nervosismo, algumas vezes agressivo e inquieto. O objetivo 
principal deste estudo é demostrar como o processo de entrevistas iniciais 
ao processo terapêutico são importantes para definição da análise de 
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queixas e possíveis diagnósticos, além de cooperar com o planejamento 
do processo das sessões de terapia. Será apresentado um relato de um 
caso clínico. O trabalho em si faz parte de uma pesquisa qualitativa, 
apresentando foco no objeto analisado, procurando compreender 
o comportamento e estudando suas particularidades e experiências 
individuais. Ao longo do processo de anamnese, a responsável (mãe) 
trazia com alguma frequência o fato de sua gravidez indesejada, uma 
vez que tinha 16 anos, relatando até mesmo idealização suicida, no 
decorrer de sua gravidez. O filho foi rejeitado, não o amamentou, quem 
ajudou no início foi sua avó materna. Durante os relatos, frisa que seu 
filho é agressivo, não demonstrando carinho com ela. O planejamento 
da terapia para crianças deve oferecer elementos lúdicos, para melhor 
interação, vínculo e entendimento dos comportamentos da criança. 
Logo nas primeiras sessões é apresentado para a criança o que é terapia, 
porque ele está na clínica e quais são as atividades que serão realizadas. 
Como as sessões ainda estão sendo planejadas, a estrutura e técnicas 
utilizadas serão demostradas em estudos futuros. 



113SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA 
ADOLESCÊNCIA: PROPOSTAS E DESAFIOS 

Guilherme Carneiro Rodrigues
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

guilhermecarneirorodrigues@gmail.com

Renata Limongi Franca Coelho Silva
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC), Bolsista FAPEG

psicologia@cesuc.br 

Jackeliny Dias da Silva
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) 

jackelinydias@hotmail.com 

Realizar uma escolha profissional não é fácil para adolescentes que 
estão prestes a concluir o ensino médio, que ainda vive sobre pressão da 
sociedade e família, por quererem direciona-los sobre o que se deve fazer, 
acarretando preocupações, ansiedades, insegurança que contribuirão 
para um sofrimento psicológico afetando sua capacidade e confiança 
(Luz, Mariuzz & Gelain, 2014). Tomar essa decisão acarreta muita das 
vezes angústia, pois para essa escolha ser efetivada, deve-se haver uma 
maturidade. A maioria desses jovens faz uma escolha inconsciente/ imatura 
ou por influência, e ajudar esse público a compreender a importância de 
uma profissão e do projeto de carreira, na qual passarão por competições 
no mercado de trabalho e terão exigências em qualificação diante de um 
índice enorme de desemprego é de suma necessidade, portanto a orientação 
profissional torna-se a sua única aliada abrangendo o conhecimento 
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de diversas profissões, o autoconhecimento e analise da realidade da 
situação do mercado de trabalho, ela auxilia para uma efetiva escolha 
quando é aplicada e executada. (Luz, Mariuzz & Gelain, 2014). O objetivo 
de uma orientação profissional é tornar os jovens conscientes da sua 
responsabilidade, capazes de pensar no desenvolvimento com autonomia, 
responsabilidade, maturidade, autoconfiança para facilitar a sua entrada 
em um mercado de trabalho tão competitivo e exigente, gerando uma 
relação positiva com o trabalho para toda a vida e principalmente ensinar 
o adolescente a ser protagonista do seu destino. Vale ressaltar que a 
orientação profissional não fornece uma profissão para o indivíduo, mas 
o orienta e concilia treinando seu autoconhecimento, suas habilidades 
e competências, esperando que ele construa uma autonomia para sua 
decisão consciente. A partir de varias pesquisas bibliográficas e reuniões 
referente ao tema, verificou-se a grande necessidade criar um projeto 
nesse campo na Clinica Escola, portanto foram analisadas, dinâmicas, 
testes e técnicas para o aperfeiçoamento do projeto Caminhos e Escolhas 
na Clinica Escola da Faculdade CESUC. Esse projeto divide-se em dez 
encontros visando o autoconhecimento com atividades, oficinas para 
desenvolver suas habilidades e aptidões, promover diálogos entre seus 
sonhos e os sonhos de seus familiares, levar ao conhecimento de outras 
profissões, promover reflexões de um planejamento de estudos e ensinar 
técnicas de relaxamento. Muitos jovens procuram orientação às vésperas 
do vestibular atrás de respostas imediatas devido a tensão sofrida, mas 
devido a carência de escolas e clinicas, acaba-se desiludindo percebendo 
que é impossível, devido esse episodio se o jovem decidir-se ficar um 
ano para decidir-se e a sociedade estabelece que ele “perdeu” o ano. 
Portanto, segundo Valore (2002) trás a importância de trazer essa questão 
na clinica escola trabalhando com o projeto de vida orientando-os a um 
comprometimento responsável na construção do seu “eu” e na escolha 
profissional (Zavareze, 2008). Espera-se que a partir desse projeto ajude 
o jovem a descobrir suas habilidade e aptidões em vivência em grupos e 
oficinas para uma decisão mais consciente e crítica no mundo do trabalho.  



115SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

ABA E TEACCH PARA MELHOR QUALIDADE 
DE VIDA DOS AUTISTAS E SEUS FAMILIARES 

Carolina Morais de Paula Kuniyoshi
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC)

carolkuniyoshi@gmail.com.

Renata Limongi França Coelho Silva
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC), Bolsista FAPEG 

psicologia@cesuc.br

Ao se falar em TEA( Transtorno do Espectro Autista) e SA(Síndrome 
de Asperger),  muitas pessoas se assustam com o diagnóstico, por ser uma 
condição permanente, sem definição da origem, onde a criança pode 
ter retardo mental, de leve a grave, o comportamento diferenciado das 
outras crianças, dificuldade de socialização, fala distorcida ou nenhum 
tipo de comunicação verbal, coordenação motora comprometida, 
hiperatividade, agressividade, necessitando de cuidados extras, pois não 
conseguem realizar muitas tarefas, que seriam simples para uma criança 
sozinha. A alimentação dessas crianças também é diferenciada, muitas 
conseguem ingerir apenas um tipo de alimento específico. Muitas 
vezes precisam de medicação, para controlar insônia, hiperatividade, 
agressividade. Mesmo com toda dificuldade que o TEA ou SA possuem, 
as crianças podem superar as expectativas dos pais com a capacidade 
de aprendizado que elas podem adquirir, é muito importante que o 
diagnóstico seja feito precocemente para que a criança seja tratada de 
forma adequada, e que tenha acompanhamento psicológico. Muitos 
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pais se sentem, culpados ou até mesmo decepcionados, com o sonho do 
“filho(a) perfeito(a)” frustrado. Graças a vários estudos sobre Autismo e 
a Síndrome de Asperger, essa condição permanente, pode ser amenizada, 
com os tratamentos terapêuticos ABA e TEACCH. O tratamento 
ABA (Análise do Comportamento Aplicada), é uma linha teórica da 
psicologia que visa condicionar a criança com TEA ou SA, verificando 
os comportamentos que podem ser modificados. O que acontece antes, 
durante e depois de cada um deles. Para promover o condicionamento, 
é dada uma tarefa a criança, o terapeuta faz para mostra-la como é, e 
deixa ela repetir, caso ela não repita, o terapeuta segura sua mão, realiza 
a tarefa e em seguida, dá um prêmio a ela. (Pode ser, comida, brinquedo, 
elogio), algo que a criança goste, aos poucos ela aprenderá que se 
repetir as ações do terapeuta, ganhará algo de seu interesse, com isso 
começará a realizar a tarefa sozinha. No tratamento TEACCH, é usado, 
um ambiente adaptado, com divisões de espaço, organização adequada, 
pois crianças com TEA ou SA não gostam de locais mistos, eles tem 
dificuldade de aprendizado em uma sala onde não existe organização. 
O uso de rotinas visuais também é muito importante, assim a criança 
poderá ter maior independência, quando aprender que ao longo das 
tarefas realizadas, um prêmio a espera. Os dois métodos são voltados 
para a área comportamental, os dois trabalham com o condicionamento 
das crianças, para que elas tenham uma vida com maior qualidade, com 
isso os pais de antes “decepcionados com o diagnóstico” poderão ter 
maior facilidade e tranquilidade para cuidar de seus filhos.



117SIMPÓSIO: PERSPECTIVAS EM PSICOLOGIA DO CENTRO-OESTE

INFLUÊNCIAS DO HISTÓRICO DE 
COMPRA: UMA PESQUISA EXPERIMENTAL 

UTILIZANDO CONCEITOS DA BPM

Heila Fernanda Dutra de Jesus
HPE Automotores do Brasil Ltda

heilafernanda@yahoo.com.br

Simone Hilário da Silva Brasileiro
Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC)

simone_hilario@yahoo.com.br

Na busca em compreender o comportamento e/ou processo em 
que indivíduos, grupos e organizações se colocam quando se comportam 
como consumidores, surgiu uma área de conhecimento denominada 
Comportamento do Consumidor. A mesma trata-se de uma área 
multidisciplinar, pois possui ramos em diversas disciplinas, sendo que 
dentre elas pode-se citar a psicologia, antropologia, sociologia, economia 
e marketing (NALINI; CARDOSO; CUNHA, 2013). Em uma visão 
geral a área do Comportamento do Consumidor visa entender quais 
são os processos utilizados por um indivíduo, grupo ou organização 
para selecionar, adquirir, usar e dispor de algo a fim de atender suas 
necessidades e, por conseguinte verificar o impacto destas ações sobre 
os mesmos e a sociedade em geral. De acordo com Nalini, Cardoso e 
Cunha (2013) o comportamento de consumo torna-se complexo, pois 
os processos que levarão o indivíduo a obter o item desejado serão 
moldados por diversos fatores, dentre eles pode-se citar a motivação e 
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os fatores ambientais. Mediante ao modelo comportamental Behavioral 
Perspective Model – BPM, proposto por Foxall (1990), onde se busca a 
compreensão do comportamento do consumidor em uma determinada 
situação de consumo, levando em consideração suas experiências 
passadas, ou seja, sua história de aprendizagem, em conjunto com o 
cenário de consumo, objetivou-se no presente estudo verificar em uma 
situação experimental de escolha do consumidor, a influência da história 
de compra na preferência de escolha dos mesmos. Para tanto, buscou-se 
analisar qual a preferência de escolha das marcas indicadas no Elo Inicial 
do instrumento utilizado; averiguar a existência de escolha/compra 
das marcas propostas para o referido produto previamente ao estudo; 
apurar se houve nos relatos apresentados na situação experimental 
indicação do histórico de compra e observar se a quantidade/tipo de 
atributo interferiu no processo de escolha do mesmo. Para tanto, foi 
desenvolvido um questionário online utilizando a plataforma do site 
surveymonkey.com, sendo que os resultados mostraram que há uma 
grande influência do histórico de compra no processo de escolha dos 
participantes. Constatou-se, mesmo que não tenha sido o único critério 
de escolha, que o histórico de compra anterior influenciou de uma forma 
clara 91,31% (22 indivíduos) dos participantes da pesquisa. Sendo que 
66,66% (16 indivíduos) dos participantes reafirmaram nos relatos 
que pelo menos um dos motivos da escolha do produto foi devido à 
experiência que já possuía com o produto. Identificou-se também que 
além do critério de uso do produto, houve critérios que influenciaram 
o processo de escolha dos consumidores, tais como a qualidade e os 
benefícios dos produtos. Quanto à influência dos atributos, apresentados 
no Elo Secundário após a escolha das Marcas no Elo Inicial no processo 
de escolha da marca, ficou mais visível a predileção de maior parte dos 
participantes pela marca que mais lhe oferecia atributos.
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Introdução: A síndrome metabólica é uma entidade clínica 
com alterações metabólicas e hormonais, caracterizada por obesidade 
abdominal, resistência à insulina, hipertensão arterial e dislipidemia. 
Estudos indicam maior prevalência em trabalhadores em turnos. 
Esta revisão bibliográfica objetivou narrar os principais fatores 
relacionados a síndrome metabólica e estresse no ambiente de laboral 
de trabalhadores em turnos. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica narrativa, com as palavras chave: distúrbios do sono, 
síndrome metabólica e trabalho em turnos na base de dados “Google 
Acadêmico” no período de 22 a 30 de outubro de 2016. Resultados: 
A síndrome metabólica atinge grande número de pessoas em todo o 
mundo e interfere, sobremaneira, na qualidade de vida e no trabalho 
destas pessoas. Trata-se de um transtorno complexo, representado por 
um conjunto de fatores de risco cardiovascular, usualmente relacionado 
à deposição central de gordura e resistência à insulina. Ainda não há 
evidências científicas fortes que comprovem a relação direta entre SM e 
atividade laboral, no entanto, acredita-se que as condições de trabalho 
da equipe de enfermagem possam contribuir para seu desenvolvimento, 
devido aos hábitos alimentares errôneos, causados por horários 
irregulares de alimentação, trabalhos noturnos e em turnos, cargas 
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físicas e psicológicas relacionadas ao risco iminente de morte do paciente 
e ao atendimento aos seus familiares e, ainda, ao relacionamento 
interpessoal da equipe de saúde, podendo, também, contribuir para o 
desenvolvimento do estresse. Conclusão: o estresse ocupacional pode 
desencadear doenças de ordem física e mental. Os trabalhadores com 
estresse crônico têm mais que o dobro de chances de desenvolver a 
síndrome metabólica, distúrbios do sono, fadiga crônica, diabetes e 
síndrome de Burnout. Portanto, faz-se necessário a implantação de 
programas de qualidade de vida, que objetivem minimizar o estresse no 
ambiente de trabalho em turnos nesta população e consequentemente a 
prevenção da síndrome metabólica.
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A loucura é um dos temas mais instigantes da história humana e 
talvez, por esse fato, haja a recorrência dele nas mais variadas obras, de 
todos os tempos e modalidades, desde as narrativas até os quadrinhos. 
Tem-se, então, a interessante somatória de um fenômeno, tão antigo 
quanto a própria existência, e de uma arte que guarda em si os aspectos 
da modernidade. Asilo Arkham é romance gráfico cujo personagem 
central é Batman. Esta graphic novel conta uma história em que Batman é 
chamado para acabar com um motim na instituição psiquiátrica onde 
os vilões mais perigosos de Gotham são aprisionados. Mas à medida 
que o personagem adentra o espaço da narrativa, vê-se obrigado a 
enfrentar seus piores medos. O Cemitério dos Vivos/Diário do Hospício, 
de Lima Barreto, é uma narrativa de caráter autobiográfico e retrata a 
trágica experiência vivida no hospício. O presente trabalho configura-
se como uma análise de duas obras literárias que se comunicam 
quanto à temática e à subversão estrutural. Para o desenvolvimento 
deste estudo, recorreu-se, principalmente, à obra de Will Eisner, Arte 
Sequencial (2001) e Michel Foucault em História da Loucura (2009). 
O objetivo deste estudo é observar algumas marcas que este fenômeno 
deixa nas obras supracitadas, subvertendo-as estruturalmente. Assim, 
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ficam visíveis traços da modernidade e inter-relação de ambos os 
objetos, a hibridização de gêneros, a autobiografia e a ficcionalidade e a 
fragmentação do discurso como voz da loucura.
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