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Apresentação 
 

“A vida é a arte do encontro, 
embora haja tantos desencontros na vida” 

Vinícius de Moraes 
 

É chegada a hora de compartilhar o conhecimento construído! Construído, re-
construído... apresentamos aqui o livro de resumos do nosso I Encontro 
Pernambucano da ABRAPSO. Um Encontro de muitas vozes, um encontro marcado 
pela diversidade.  

É nessa diversidade que O Núcleo Pernambuco da ABRAPSO vem se re-aquecendo.  O 
último Encontro Nacional, em novembro de 2007, pode ser apontado como marco 
inicial desse reaquecimento, a partir da participação efetiva de professores, 
estudantes de graduação e pós-graduação, integrantes de ONG e técnicos de serviços 
psicológicos do nosso estado. A articulação entre essa diversidade de atores hoje é 
uma diretriz da atuação gestão da Associação no nosso Estado, que tem como 
objetivos:  

• Divulgar e socializar a produção científica em psicologia social dos 
pesquisadores e estudantes pernambucanos; 

• Propiciar uma maior integração entre os pesquisadores e profissionais 
com atuação em psicologia social no estado; 

• Refletir e construir alternativas para as questões sociais vivenciadas 
em Pernambuco; 

 
 

O tema do Encontro, após discussão coletiva, foi definido como Psicologia social em 
Pernambuco: (des)encontros entre a produção acadêmica, os movimentos sociais 
e os serviços públicos. A referida temática surgiu a partir do questionamento dos 
próprios integrantes do Núcleo pernambucano: quem são e onde estão os 
pesquisadores e profissionais que atuam em psicologia social no estado? Embora se 
saiba que existam vários cujos trabalhos são pautados por um exercício crítico da 
psicologia com vistas à transformação social, não há quase nenhuma interlocução 
entre estes. As iniciativas, desse modo, se dão isoladamente, sem haver um 
compartilhamento de experiências e conhecimentos. 

Proporcionar um espaço para integração entre aqueles que fazem a psicologia social 
no estado não é, portanto, somente uma possibilidade de encontro e reflexão, mas 
uma estratégia para construir e ampliar as possibilidades de intervenções sociais. 
Para isso, buscamos reunir profissionais e pesquisadores não apenas da psicologia, 
mas de áreas afins, numa perspectiva interdisciplinar, que busca romper fronteiras 
entre saberes, de modo a proporcionar uma produção crítica de conhecimento e uma 
tomada de posições frente às questões sociais de nosso estado.  

Dessa forma, esse livro de resumos traz um pouco do que vem sendo produzido, tanto 
no estado de Pernambuco, como nos estados vizinhos, uma vez que o nosso I 
Encontro Pernambucano da ABRAPSO também pôde contar com a importante 
participação de pessoas que vem fazendo e construindo a Psicologia Social na 
Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. Trata-se de um movimento de 
continuidade das problematizões e reflexões iniciadas no nosso Encontro. Reflexões 
que tem como objetivo não só o fortalecimento da Psicologia Social como também a 
implicação da mesma nas mais diversas realidades sociais do nosso estado e do 
nordeste, de forma mais ampla. Boa leitura! E que venham as trocas! 
 

“Abrapsos” apertados, 
Coordenação do Núcleo Pernambuco da ABRAPSO e  

Comissão organizadora do Evento. 
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1. Sobre a Abrapso 
 
Fundada em 1980, a Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) constitui-se 
em importante espaço de intercâmbio. Integra estudantes de graduação e de pós-
graduação, profissionais, docentes e pesquisadores da Psicologia e áreas afins.  
 
Volta-se ao desenvolvimento de estudos, pesquisas e outros trabalhos que tem por 
objetivo, a partir de um posicionamento crítico, a visualização dos problemas sociais 
que a realidade brasileira tem apresentado à Psicologia Social. 
 

1.1 Objetivos 
São objetivos da ABRAPSO: 

a) congregar pessoas que se interessam pelo 
desenvolvimento da Psicologia Social no 
Brasil; 

b) garantir e desenvolver as relações entre 
pessoas dedicadas ao estudo, ensino, 
investigação e práxis da Psicologia Social no 
Brasil; 

c) propiciar a difusão e o intercâmbio de 
informações sobre o desenvolvimento do 
conhecimento e prática da Psicologia Social; 

d) promover a integração da Psicologia Social 
com outras áreas do conhecimento que atuem 
em uma perspectiva social crítica; 

e) incentivar e apoiar institucionalmente o 
desenvolvimento de ações no campo social e 
comunitário. 

 
1.2. O que fazemos? 
Para atingir suas finalidades, a ABRAPSO desenvolve 
as seguintes atividades: 

• realiza encontros Locais e Regionais (anos 
pares) e Nacionais (anos ímpares), bem como 
promove, ministra, realiza, organiza, assiste, 
incentiva e participa de atividades técnico-
científicas, inclusive congressos, cursos, 
palestras, seminários, debates, conferências e 
reuniões;  

• promove a edição e publicação de trabalhos 
em geral, de interesse para o 
desenvolvimento da Psicologia Social; 

• mantém relações institucionais de âmbito 
nacional e internacional visando o 
desenvolvimento da cooperação com 
entidades afins. 
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1.3. Sobre a Revista Psicologia & Sociedade  

Criada em 1986, a revista semestral Psicologia & Sociedade é o veículo de divulgação 
científica da ABRAPSO. Seu objetivo é publicar artigos originais sobre temáticas que 
privilegiem pesquisas e discussões na interface entre a psicologia e a sociedade, 
tendo em vista o desenvolvimento da Psicologia Social numa postura crítica, 
transformadora e interdisciplinar. Desde 2003, é indexada no SciELO Brasil. Para 
submeter artigos, entre em nosso site. 

 
 
 

  
 
 
 
 
1.4. Quem integra a ABRAPSO?  

A ABRAPSO é composta por profissionais e estudantes, em processo de 
graduação ou pós-graduação, que, por meio do ensino, investigação, 
aplicação ou difusão, contribuem para o desenvolvimento da Psicologia 
Social no Brasil. Os sócios de nossa rede são organizados nas seguintes 
categorias: 

 
Fundadores. São as pessoas que desempenharam papel importante na 

formação da ABRAPSO até a data de sua fundação e que 
subscreveram a respectiva ata.  

Titulares.  São os profissionais em qualquer área que, por meio do 
ensino, investigação, aplicação ou difusão, estejam 
contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia Social no 
Brasil.  

Estudantes.  São as pessoas não graduadas ou em pós-graduação 
interessadas no desenvolvimento da Psicologia Social.  

 
O conselho diretor é formado pela Diretoria Nacional (composta por 
Presidente; Primeiro e Segundo Secretário e Primeiro e Segundo Tesoureiro); 
Vice-Presidências Regionais (que inclui Vice-Presidente; Secretário e 
Tesoureiro Regional) e Coordenações de Núcleos (Coordenador; Secretário e 
Tesoureiro de Núcleo). 
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1.5. Gestão 2008-2009 
Diretoria nacional  
Presidente: Jefferson Bernardes (UFAL) 
Primeiro secretário: Benedito Medrado (UFPE) 
Segunda secretária: Adélia Souto de Oliveira (UFAL) 
Primeira Tesoureira: Maria Auxiliadora Ribeiro (UFAL) 
Segunda Tesoureira: Vanda Lúcia do Nascimento (UNICAPITAL/PUC/SP) 
Suplentes: Vera Menegon (UCDB) e Rosineide Cordeiro (UFPE) 

Vice-presidentes regionais: 
Regional Espírito Santo: Edinete Maria Rosa (UFES) 
Regional Minas gerais: Maristela de Souza Pereira (UFU) 
Regional Norte-Nordeste: Ricardo Pimentel Méllo (UFC) 
Regional Paraná: Maria Angélica de Moura (PUC/PR) 
Regional Rio de Janeiro: Ana Maria Jacó-Vilela (UERJ) 
Regional Rio Grande do Sul: Dirce Terezinha Tatsch (UPF) 
Regional Santa Catarina: Kátia Maheirie (UFSC) 
Regional São Paulo: Nilma Renildes da Silva (UNESP) 

Núcleos  
ABC Paulista; Barbacena; Bauru; Belém; Belo Horizonte; Betim; Campinas; 
Ceará; Chapecó; Florianópolis; Goiânia; Governador Valadares; Juiz de Fora; 
Lagoa da Prata; Linhares; Maceió; Maringá; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul; 
Mogi das Cruzes; Passo Fundo; Pernambuco; Porto Alegre; Rio Grande do 
Norte; São João Del Rey; São Paulo – capital; Sobral; Triângulo Mineiro; Vale 
do Aço; Vale do Paraíba; Vila Velha; Vitória da Conquista. 

1.6. Metas da atual diretoria nacional 
1. Conduzir a gestão da ABRAPSO com a participação dos vice-presidentes 

regionais e dos delegados dos núcleos, de forma democrática e transparente; 
2. Aprimorar os meios de comunicação com os associados, principalmente, por 

meio de boletins eletrônicos e a home-page; 
3. Otimizar a organização dos procedimentos administrativos da ABRAPSO; 
4. Fortalecer a ABRAPSO por meio do incentivo à filiação de novos sócios; 
5. Tornar acessíveis informações sobre Psicologia Social que promovam a 

articulação entre estudantes de graduação e pós-graduação; 
6. Favorecer o intercâmbio entre os pesquisadores nos diferentes campos de 

atuação da Psicologia Social, desde a produção acadêmica à atuação 
militante; 

7. Fortalecer os campos de diálogos entre os Núcleos e as Regionais; 
8. Ampliar e fortalecer os vínculos da ABRAPSO com as entidades da área de 

Psicologia Social e áreas afins da América Latina; 
9. Prosseguir reunindo documentos manuscritos, gráficos, fotográficos etc, 

destinados a organizar a memória da ABRAPSO e da Psicologia Social no Brasil; 
10. Promover articulações com movimentos da sociedade civil organizada; 
11. Consolidar relações institucionais de âmbito nacional e internacional visando 

o desenvolvimento da cooperação científica com entidades afins (por 
exemplo, SBPC e CNPq); 

12. Avançar na operacionalização dos repasses de verbas às Regionais e Núcleos. 
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2. Programação do encontro 
 

07 de Agosto  08 de agosto 
08:00 – 09:30h: 
Credenciamento 

 08:00 – 09:30h: Apresentação artístico-
cultural 

09:30 – 10:15h: Abertura 

Jefferson Bernardes 
(Presidente da ABRAPSO) 
Edna Granja 
(Coordenadora do  
Núcleo Pernambuco da ABRAPSO) 
 

 09:30 – 10:15h: Rodas de conversas 

10:15 – 10:30 - Coffee Break  10:15 – 10:30 - Coffee Break 

10:30 – 12:30h: Mesa Redonda 
“Psicologia social em Pernambuco: 
(des)encontros entre a produção 
acadêmica, os movimentos sociais e 
os serviços públicos”. 

Coordenação: Benedito Medrado 
(UFPE e Diretoria da ABRAPSO) 

 
Expositores:  
Fátima Santos (UFPE)  
Jorge Lyra (Instituto PAPAI)  
Melissa Azevedo (Programa + Vida/ Prefeitura da 
Cidade do Recife) 
 

 10:30 – 12:30h: Rodas de conversas 

12:30 – 14:00: Almoço  12:30 – 14:00: Almoço 

14:00 – 17:00h Rodas de conversas  14:00 – 17:00h: Reunião do Núcleo 
Pernambucano 

 
2.1. Coordenadores das Rodas de conversa 
Alexandre Barreto 
Ana Roberta Oliveira 
Edélvio Leandro 
Edna Granja 
Jaileila Menezes 
Julianne Oliveira 
Jullyane Brasilino 
Laís Rodrigues 
Suzana Libardi 
Valfrido Menezes 
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2.2. Apresentação de trabalho em rodas de conversa. 
 
As Rodas de conversas foram espaços de troca privilegiados no Encontro. Nas Rodas 
as experiências na e sobre a psicologia social foram trocadas. E já que o objetivo 
maior do no evento foi promover encontros, esse espaço também foi por nós 
privilegiado. As rodas aconteceram simultaneamente e foram temáticas; isto é, os 
trabalhos estiveram agrupados em tornos de eixos.  
 
Cada roda foi facilitada por um(a) coordenador(a), escolhido de acordo com sua 
aproximação teórica e profissional com a temática, com a função de favorecer a 
exposição dos trabalhos num clima colaborativo e dialógico, de modo que cada 
participante pudesse se colocar de maneira satisfatória em relação ao seu trabalho, 
oralmente ou com auxílio de equipamentos (data show). 
 
Como eixos temáticos, tivemos: 
 
A: Mídia, comunicação e linguagem 
B: Histórias, teorias e metodologias 
C: Infâncias, adolescências e famílias 
D: Processos organizativos, comunidades e práticas sociais 
E: Ética, violências e direitos humanos 
F: Gênero, sexualidade, etnia e geração 
G: Política 
H: Saúde 
I: Trabalho 
J: Educação 
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 Eixo temático A  |  Mídia, comunicação e linguagem 
 
A01. O crack e suas representações sociais 
Autor(es): Manoel de Lima Acioli Neto, Maria de Fátima de Souza Santos 

 
Resumo: O consumo de crack se apresenta como um grave problema de saúde pública em 
Pernambuco. Apesar de essa substância ter se inserido nessa sociedade há apenas alguns 
anos, cada vez mais sua dependência se encontra no cotidiano de pessoas de qualquer classe 
social. Nesse sentido, o intuito desse estudo concerne em compreender como esse fenômeno 
vem sendo veiculado pelos meios de comunicação em massa e, assim, analisar as 
representações sociais que estão a ele relacionadas. As representações sociais são 
compreendidas como um modo particular de entendimento e comunicação de conhecimentos 
do senso comum. Os procedimentos podem ser caracterizados como uma pesquisa documental 
com base na análise de 283 matérias publicadas por dois jornais de ampla circulação na 
cidade do Recife. Os dados foram analisados através do software ALCESTE e da análise de 
conteúdo temática. Os resultados sugerem que as informações veiculadas pelos jornais 
remetem a uma representação social do crack em uma classe mais ampla, na qual todas as 
drogas se enquadram. Assim, existe uma representação social referente às drogas como um 
problema pessoal a ser tratado e um problema público a ser combatido por ser responsável 
diretamente pelo surgimento da violência urbana. 
 
Palavras-chave: Representações Sociais, Dependência de Psicoativos, Crack, Violência. 
 
 
A02. “Meninas que bebem com força: o orkut e o consumo de álcool pelas adolescentes 
Autor(es): Débora Karla Sampaio Alves; Herculano Ricardo Campos 
 
Resumo: O consumo de álcool até pouco tempo era vinculado aos meninos, como uma 
expressão de masculinidade. Entretanto, a prevalência de casos de alcoolismo entre garotas 
tem aumentado, bem como o envolvimento em acidentes. A partir da prática profissional 
como psicóloga em escola, no Ensino Médio, um comportamento específico tem chamado 
atenção: a relação da adolescente com o consumo do álcool. Tal comportamento se reflete 
na mídia televisiva, onde mulheres são o carro chefe de grandes marcas de cerveja, nas 
músicas de forró, que exaltam a questão do beber, e nas comunidades do site de 
relacionamentos “orkut”. O presente trabalho apresenta questões relevantes para os estudos 
relacionados a um tipo de mídia eletrônica, o Orkut - rede social construída virtualmente com 
o propósito de ajudar seus membros a criar novas amizades e manter relacionamentos -, 
particularmente as suas Comunidades que refletem a grande adesão das adolescentes a 
comunidades que envolvem consumo do álcool. O trabalho aponta para um aumento das 
funções formadoras da mídia, aqui representada pelo acima referido site de 
relacionamentos.O estudo se faz relevante pois constata-se que, a despeito de toda 
investigação do consumo do álcool especificamente pelas adolescentes há  grande lacuna, 
bem como sobre as comunidades do orkut.  
 
 
A03. Blog: uma nova forma de intercâmbio social 
Autor(es): 1Adriana Melo, Cibelle Andrade, Keith Magalhães, Joana Cunha, Patrícia Marília 
 
Resumo: O novo contexto em que se dá a comunicação de massa, caracterizado tanto pelo 
advento quanto pela expansão da internet, faz surgir novas exigências e/ou configurações da 
relação entre a fonte, o meio e o receptor da comunicação de massa. Nesse sentido, é 
possível identificar no fenômeno denominado “blog”, uma possibilidade de mudança nessa 
relação, inaugurando uma nova forma de intercâmbio social, a qual se diferencia do modelo 
proposto por John Thibaut e Horold Kelley, ou seja, da explicação de que esse intercâmbio 
acontece na “presença mútua”. Assim, além de fazer uma revisão na literatura acerca dessa 
temática, o presente trabalho tem como objetivo analisar os aspectos gerais dos blogs, tais 
como o dinamismo e a interatividade. Nesse sentido, escolhemos 10 blogs com caráter 
jornalístico e bem visitados, fato que pode ser evidenciado através da quantidade de posts 
(mensagens constituídas por textos e/ou imagens) e comments (comentários deixados abaixo 
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de cada post). A partir dessa escolha, selecionamos duas notícias, uma nacional e outra 
internacional, com o intuito de, através do posts e comments, observarmos o dinamismo e a 
interatividade. Deste modo, entendemos que o blog, enquanto veículo de comunicação de 
massa oferece uma nova possibilidade de interação social.  
 
 
A04. A Influência da mídia no consumismo do (a)dolescente 
Autor(es): Alzany dos Anjos Rodrigues, Cleide Santos, Creusa da Silva Melo, Miriam Félix 
 
Resumo: Este trabalho é resultado de uma pesquisa de campo realizada na Disciplina 
Psicologia II sob a supervisão da professora Maria de Jesus e pretende discutir sobre a 
influência da mídia, principalmente a televisiva, sobre o consumismo (consumo exagerado 
de bens) do(a) adolescente bem como a sua conseqüência na construção da subjetividade 
do(a) mesmo(a). É um tema polêmico, divide opiniões e dispõe de pouca produção na 
Academia, no campo do Serviço Social. Discutiremos o potencial que a televisão tem, e o 
poder que exerce na produção intelectual e cultural do sujeito. Não queremos limitar o(a) 
adolescente ou afirmar que ele(a) seja sujeito passivo diante de sua existência, mas que a 
TV em si tem suas técnicas para legitimar todos os produtos que veicula perante o 
telespectador. Se este(a), não tem ainda a capacidade de discernimento ou não desenvolveu 
bem ou seu senso crítico, será manipulado ou induzido ao consumo inconsciente desses 
produtos. Aplicamos um questionário com 20 perguntas (fechadas e semifechadas), com 20 
adolescentes de 12 a 18 anos, com renda familiar de 01 a 03 salários mínimos, residentes em 
sete bairros da Região Metropolitana do Recife. Fica evidente no desenvolvimento do 
trabalho, a atitude tímida do Estado em propor ações firmes e consistentes que solucionem 
os problemas advindos das relações entre TV e audiência; adolescência e cultura do 
consumo.   

 

A05. Análise dos fenômenos sociais contidos no filme “Meninos não Choram” (1990) a 
partir da perspectiva construcionista das práticas discursivas. 
Autor(es): Aline Melo e Lorena Alves 
 
Resumo: Este trabalho pretendeu identificar e compreender os fenômenos sociais que 
ocorrem na mídia, utilizando o cinema como fonte de pesquisa, entendendo este meio de 
comunicação como uma forma de produção de sentido no cotidiano dos sujeitos. Para tanto, 
foi analisado o filme “Meninos não choram” (Boys Don’t Cry – 1999) dirigido por Kimberly 
Peirce, priorizando esta análise acerca da identidade masculina e do discurso homofóbico 
que perpassam grande parte da trama, tendo como base a teoria construcionista e as 
práticas discursivas que focalizam os processos em que as pessoas descrevem, explicam ou 
compreendem o mundo em que vivem, ou seja, como dão sentido às coisas a partir das 
relações mediadas pela linguagem. Ao final da análise foi possível perceber, nos discursos 
dos sujeitos do filme, que todos os seus posicionamentos em relação à homossexualidade 
foram difundidos por meio de falas compartilhadas carregadas de preconceito e exclusão. 
Esta análise também permitiu a identificação de valores culturais, favorecendo a 
compreensão dos sentidos atribuídos pelo grupo analisado a respeito da homossexualidade e 
de que maneira esses sentidos interferem nas suas atitudes em relação ao outro que foge a 
esses padrões estabelecidos socialmente.  
 
 
A06. Pornografia em preto e branco 
Autor(es): LUCIA HELENA BARBOSA GUERRA 
 
Resumo: Este artigo constitui-se de estudos feitos durante a graduação, que resultaram numa 
pesquisa etnográfica em vídeos locadoras e na Internet, tendo como foco a representação do 
negro nos filmes pornôs. No campo pude perceber a presença de um discurso fetichista 
(Pereira, 1981) confirmando que o negro é tido como um objeto de desejo.   Abordo o corpo e 
a sexualidade como referentes da raça, correlacionam-nos com o imaginário popular (nem por 
isso menos discriminatório) que acaba por reduzir o negro a uma genitália (Fanon 1975:191). 
Essa hiper-erotização, pode ser lida por um lado como potencialmente transgressora, um 



 

 13 

desejo que convida ao sexo, mas por outro lado implica numa perpetuação dos estereótipos 
de imoralidade sexual atribuído a raça negra, como se os mesmos fossem animais no cio 
(Ibidem: 192). A materialização dos corpos é apenas um dos elementos para produção e 
perpetuação subjetiva do racismo, a pornografia sempre esteve vinculada ao divertimento, 
mas também contribuí para moldar o imaginário sobre o sexo. O objetivo do estudo foi 
analisar de que forma os filmes pornôs ratificam esse a visão. Essas observações exploratórias 
servem de introdução ao assunto e não creio que sejam exageradas, elas contribuem para 
repensarmos onde escondemos o nosso racismo.  
 
 
 
 
 

 Eixo temático B  |  Histórias, teorias e metodologias 
 
B01. Contribuições da Psicologia Social no itinerário histórico das Teorias da Comunicação 
Autor(es): José Guibson Delgado Dantas 

 
Resumo: Oficialmente, as Teorias da Comunicação estão prestes a completar um século de 
história. Desde o surgimento da teoria hipodérmica até os nossos dias, a maioria dos teóricos 
da comunicação sempre recorreu aos estudos de Psicologia Social para formularem suas 
hipóteses. Neste breve trabalho, o autor se propõe a analisar o itinerário histórico das 
teorias, apontando a contribuição da Psicologia para cada uma delas.  
 
B02. A utilidade da Teoria das Representações Sociais para o campo de pesquisa em 
Ciências da Comunicação 
Autor(es): José Guibson Delgado Dantas 

 
Resumo: O campo das Ciências da Comunicação tem como uma de suas principais 
características a hibridez metodológica e a constante recorrência aos conceitos de outras 
áreas das Ciências Sociais e Humanas para desvendar os problemas referentes ao processo 
comunicacional. Este breve artigo busca discutir a importância e utilidade da Teoria das 
Representações Sociais, formulada pelo psicólogo romeno radicado na França Serge Moscovici, 
para o campo de pesquisa em Ciências da Comunicação, sobretudo no que se refere aos 
estudos de recepção midiática. 
 
B03. EFICÁCIA SOCIAL DO PENSAMENTO DE REPRESENTAÇÃO: Do Sonho Coletivo de 
Durkheim ao Universo Ideológico Social de Moscovici 
Autor(es): Gilvando Estevam da Silva e Ionara Dantas Estevam 
 
Resumo: A pesquisa procurou objetivar os conceitos de representações sociais, a partir de 
conceitos sociológicos “antigos” e das novas teorias da psicologia social, fazendo uma espécie 
de ponte entre estas. Fizemos a pesquisa com um foco voltado para estudar as 
representações sociais como um campo socialmente estruturado, com um núcleo que 
estrutura a realidade social. Utilizamos como metodologia uma revisão bibliográfica das obras 
de Durkheim e Moscovici. O termo representação surge como ciência no campo da sociologia, 
através de Emile Durkheim, cujo objetivo seria consolidar essa teoria na sociologia, num 
momento em que predominava o método das ciências da natureza, transportando para a 
aquela a necessidade de objetividade, verificação e experimentação. O modelo social de 
Durkhein é, então, uma complexa modelação, onde os colaboradores são não só os indivíduos 
das mais variadas origens, mas também os indivíduos dos mais variados períodos históricos 
imagináveis, a ponto de virmos a ser hoje, o resultado social da construção feita por nossos 
ancestrais. Moscovici pelas suas próprias palavras se inspirou na criação do conceito de 
Representação Social, no conceito de representações coletivas de Durkheim. Concluímos que 
as representações coletivas de Durkheim se transmitem vagarosamente por gerações, são as 
chamadas tradições e são compatíveis com a endemia. Enquanto que o conceito de 
representações sociais de Moscovici, são típicas das culturas modernas, se espalham 
rapidamente por toda população, mas possuem um curto período de vida; são o que 
chamamos de moda e são compatíveis à epidemia. 
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B04. O mito da doença mental 20 anos depois... A reificação de uma metáfora e suas 
implicações na compreensão da identidade humana 
Autor(es): Aluísio Ferreira de Lima 
 
Resumo: Partindo do pressuposto de que a linguagem é o meio de apresentação e 
incorporação do mundo, e reconhecendo a natureza metafórica dos “sintomas” e “doenças, 
pretendemos discorrer acerca do caráter metafórico do conceito de “doença mental” e seu 
binômio “saúde mental”. Entendendo que as patologias mentais da modernidade estão 
relacionadas ao princípio do desempenho e atrelados à lógica sistêmica,  discutiremos como o 
sentido daquilo que é entendido como doença deve ser trabalhado tendo em vista as 
distorções sistemáticas da comunicação. Distorções que fazem com que a norma seja 
trabalhada como o limite à individualidade pela coletividade, pela organização, cujas 
transformações somente são possíveis a partir da atribuição de novos significados e pela 
crítica das influências da lógica sistêmica nas identidades. Ao fazer uso de conceitos como 
“distorção sistemática da fala”, “redução” e “fetiche de personagem”, procuraremos 
demonstrar como a sustentação e utilização dos enunciados referentes ao sofrimento mental 
tem sido utilizados como elemento de manutenção hegemonia dominante e de explicação 
reducionista dos problemas sociais. A sustentação de nossa argumentação pela Psicologia 
Social partirá dos trabalhos clássicos de Szasz; Goffman; Foucault; Canguilhem e das 
problematizações atuais realizadas por Habermas, que nos alerta da colonização do mundo da 
vida pela lógica sistêmica, e por Ciampa, no que se refere à compreensão da identidade como 
metamorfose humana em busca de emancipação. 
 
 
 
 
 

 Eixo temático C  |  Infâncias, adolescências e famílias 
 
C01. Crianças produzindo sentido em fotos e desenhos: um estudo a partir de contos e 
lendas do lugar. 
Autor(es): LEVI, Lívia Rocha Machado (Bolsista FAPEAL/UFAL), OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto 
de (Profa Dra UFAL), LEITÃO, Heliane de Almeida Lins (Profa Dra UFAL), LIBARDI, Daniel 
Santos (bolsista PIBIC/CNPq/UFAL), RODRIGUES, Maria Natália (bolsista PIBIC-CNPq/UFAL). 

 
Resumo: relação intergeracional entre os moradores mais antigos e as crianças representa um 
importante elemento de transmissão cultural em comunidades litorâneas que passam por 
transformações frente à indústria do turismo de massa. O presente trabalho pretende 
apresentar os sentidos experienciados por meio de registros de observação de cinco encontros 
semanais, com duração de duas horas cada, com o grupo de crianças, os quais se 
caracterizaram pela produção de relatos, textos, desenhos e fotos dos contos e lendas que 
escutam sobre o lugar. Os resultados apontam para um exercício de uma identidade orgulhosa 
sustentada por afetos positivos de pertença ao local, uma estreita relação entre a 
permanência de significados e a existência de lugares que ancoram os sentidos, permitindo 
vincar as histórias de realidade e potencializar as lembranças. As ilustrações mostram uma 
prevalência de sentido representacional positivo da natureza, do ambiente público e de si 
mesmos, em contraposição à pequena presença de adultos, sendo estes, homens e perigosos. 
  
 
Palavras-chave: criança; transmissão cultural; autodesenho; autofotografia;  comunidade; 
contos. 
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C02. Adolescente e Saúde Mental 
Autor(es): Clóvis Pereira da Costa Júnior; Manuella Castelo Branco Pessoa; Juliana Rodrigues 
de Albuquerque; Romanan Silva Borges; Thais Helena Castelo Branco Leite  
 
Resumo: Usualmente, a concepção de saúde mental refere-se a um déficit, sendo aqueles que 
vivenciam situações conflitivas e não conseguem resolve-las satisfatoriamente, considerados 
doentes. Nesse sentido, estigmatiza-se o doente mental e sua conseqüente exclusão. De fato 
os adolescentes portadores de transtornos mentais encontram-se à margem da sociedade, 
vítimas de exploração e violência. Diversos fatores podem contribuir para a desestabilização 
da condição de saúde mental desses adolescentes como: trabalho precoce, condição de rua, a 
própria convivência familiar, o envolvimento com álcool e drogas, entre outros. O objetivo 
desse estudo foi fazer um levantamento bibliográfico acerca do tema abordado, enfocando 
questões como a importância dos vínculos sociais e familiares no processo de estabilização da 
condição de saúde mental dos adolescentes. Diante deste levantamento pode-se considerar 
que as condições familiares e socioeconômicas têm peso importante no bem estar, nos 
estados emocionais, nos comportamentos e nas possibilidades dos adolescentes de 
construírem e colocarem em prática seus projetos de vida, além de proporcionarem o 
aprendizado de habilidades necessárias para o convívio numa coletividade. Pode-se concluir 
que se faz necessário o desenvolvimento de mais pesquisas e estudos que proporcionem uma 
melhoria da qualidade de vida e o direito básico de cidadania para estes adolescentes. 
 
 
C03. O sofrimento psíquico da mãe puérpera: um olhar psicossocial 
Autor(es): Evelyn Rúbia de Albuquerque Saraiva e Maria da Penha de Lima Coutinho 
 
Resumo: Objetivo: a pesquisa utilizou uma abordagem psicossocial ancorada na Teoria das 
Representações Sociais, com o objetivo de apreender as representações sociais de mulheres 
puérperas acerca da depressão pós-parto e da experiência materna.  Método: trata-se de uma 
pesquisa descritiva, desenvolvida num serviço público de saúde de João Pessoa-PB, com 100 
mães puérperas. Os instrumentos foram: a Escala de Edinburgh; o Teste de Associação Livre 
de Palavras (estímulos “depressão”, “ser mãe” e “ter filho(a)”); o Questionário 
sociodemográfico; e a Entrevista em profundidade. Os dados coletados pela Escala e 
Questionário foram tratados pelo software SPSS e as evocações foram processadas pelo 
software Evoc. Discussão: as mães possuíam, em média, 26 anos de idade e 39 dias de 
puerpério. A maioria tinha apenas um filho, vivia com seu companheiro, possuía o ensino 
fundamental incompleto, renda familiar por pessoa abaixo de R$120,00 e eram donas de casa. 
Observou-se a incidência de 32% de depressão pós-parto e as evocações evidenciaram a 
objetivação da «depressão» como tristeza, no núcleo central, sendo que as mães com 
sintomatologia ancoraram a depressão em elementos psico-orgânicos, enquanto as sem 
sintomatologia depressiva categorizaram-na em manifestações valorativas, histórico-factuais 
e orgânicas, com destaque para as adversidades socioeconômicas e as conflituosas relações 
sociais familiares e amorosas. As representações sociais de “ser mãe” foram edificadas em 
mudanças na identidade feminina e nas expectativas futuras. Questionamentos: indaga-se 
sobre os fatores desencadeantes do sofrimento psíquico durante a experiência do puerpério, 
assim como sobre as ações multiprofissionais em espaços coletivos de saúde materno-infantil 
sob o olhar psicossocial. 
 
 
C05. Configurações familiares e representação de família de crianças de escolas públicas 
da Zona Noroeste da cidade do Recife. 
Autor(es): Renata Lopes Arcoverde; Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas. 

 
Resumo: Esta pesquisa investiga a configuração e representação de família de crianças de 
escolas públicas da Zona Noroeste da cidade do Recife. Participaram 180 crianças de seis 
escolas e um de seus pais ou responsável. Utilizamos como instrumentos o Desenho da Família 
com Estória (DF-E) e um questionário. Os resultados indicam que 46,67% das crianças 
representam a família como nuclear, 37,78% como extensa, 6,11% abrangentes, 5,55% como 
monoparentais e 1,67% como recasadas. Em relação à configuração familiar, 33,03% das 
crianças vivem em famílias nucleares, 30,28% em extensas, 16,51% em monoparentais, 15,59% 
em recasadas e 4,59% em abrangentes. As diferenças entre as respostas de representação de 
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família e configuração familiar mostram que, apesar do modelo de família nuclear não ser 
mais o predominante (se somarmos os demais modelos encontrados em nossa amostra, 
teremos um percentual de 53,33%), ele ainda é o mais representado entre todos. Concluímos 
que este é um tema importante para a psicologia social, pois a família continua a ser uma 
instituição de grande peso na construção da identidade e da diferença infantil, através da 
valoração positiva ou negativa de determinados aspectos das relações familiares, incluindo-se 
até mesmo a representação e o valor dado às diversas configurações de família.  
Palavras-chave: representação de família; configurações familiares; construção das 
diferenças.  
 
 
C06. Netos Criados Por Avós: Motivos e Repercussões 
Autores: Flávia Fernanda Araújo da Hora e Cristina Maria de Souza Brito Dias 

 
Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo investigar como netos criados exclusivamente  
pelos avós percebem e vivenciam sua criação, bem como o relacionamento estabelecido entre 
eles e outros familiares. A motivação surgiu da concepção do senso comum de que esses 
netos  apresentam dificuldades, a depender do motivo que os levou a isto. Porém pouco se 
sabe sobre as reais repercussões desta situação. Obteve-se uma amostra de 30 netos, cuja 
idade variou de 12 a 28 anos de idade. Utilizou-se como instrumento um questionário 
composto de 13 questões de múltipla escolha e uma questão aberta. Os dados foram 
submetidos a tratamento estatístico que compreendeu a freqüência e o percentual. Além 
disso, houve uma análise qualitativa da questão aberta. Os resultados revelaram que boa 
parte dos netos (43,33%), considera a criação dos avós boa, semelhante a que os pais dariam 
e 83,33% se sentem felizes por ter vivido tal situação. Vale salientar que 36,66% dos 
participantes afirmaram ter sofrido preconceito por ter sido criado pelos avós sendo, por 
exemplo, estigmatizados como homossexuais. Tal realidade pode desencandear o surgimento 
de problemas, tais como depressão e isolamento social havendo, portanto, a necessidade da 
criação de programas sociais que apóiem esses netos, e orientem famílias e profissionais.  
Palavras chaves: Avós guardiãs, família, relacionamento intergeracional, criação. 
 
 
C08. Crianças e Adolescentes em condição de rua: uma realidade negada 
Autor(es): Romanan Silva Borges, Juliana Rodrigues Albuquerque, Manuella Castelo Branco 
Pessoa, Thais Helena Castelo Branco Leite, Clóvis Pereira da Costa Junio 

 
Resumo: Lamenta-se a pouca importância dada ao estudo psicológico de crianças e 
adolescentes em situação de rua. Há algumas dificuldades em defini-los, pois, geralmente são 
rotulados negativamente, não havendo dados sólidos sobre o seu desenvolvimento sócio-
cognitivo-psicológico. Alguns estudos afirmam que a vivência na rua é prejudicial ou até 
retarda o desenvolvimento, enquanto outros demonstram que ela possibilita vivências 
cumulativas que o promove. Nem toda criança e adolescente em condição de rua comete atos 
ilícitos, algumas preferem aproveitar as oportunidades que a sociedade, por intermédio das 
instituições, ocasionalmente lhe oferecem. O objetivo desse estudo foi fazer um 
levantamento bibliográfico acerca do tema abordado, enfocando questões como 
desenvolvimento social, cognitivo, emocional e físico, dinâmica familiar e o trabalho atual 
das instituições. A partir deste levantamento, percebe-se que ainda não há concordância 
quanto às influências que o “viver na rua” proporciona em termo de desenvolvimento. Quanto 
à vivência familiar, encontra-se um histórico de lares desestruturados, violência e exploração, 
que os faz procurar alternativas. Verificou-se também a defasagem dos projetos existentes 
para lidar com esta problemática, sendo necessário desenvolver mais teorias e práticas nesse 
aspecto, através de estudos e pesquisas mais aprofundados sobre o tema, para tentar mudar a 
realidade dessas crianças e adolescentes. 
Palavra-chave: desenvolvimento, crianças e adolescentes, situação de rua. 
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C09. Jovens intermediam relações geracionais: um estudo a partir de contos e l lendas do 
lugar 
Autor(es): RODRIGUES, Maria Natália (bolsista PIBIC-CNPq/UFAL),  OLIVEIRA, Adélia Augusta 
Souto de (Profa Dra UFAL), LEITÃO, Heliane de Almeida Lins (profa Dra UFAL) e LEVI, Lívia 
Rocha Machado (Bolsista FAPEAL/UFAL) 

 
Resumo: A interdependência dos significados fossilizados e dos sentidos experienciados são 
apresentados no trabalho, que identifica e analisa-os na relação intergeracional, 
aprofundando o entendimento dos processos de rememoração e de transmissão cultural dos 
contos e lendas e dos ditados populares que ainda persistem em comunidades litorâneas no 
Nordeste alagoano. Apresenta o estudo com a geração dos jovens que viveram a infância no 
lugar sob a influência da indústria do turismo de massa, por meio de conversas e de encontros 
grupais, cuja temática versa sobre a infância no lugar com ênfase aos contos e lendas que 
lhes foram transmitidos. O diário de campo relata as observações naturalistas em ambiente 
público. Os resultados evidenciam sofrimento com a perda de espaços públicos de encontro e 
da possibilidade de uma existência comunitária segura. Lugares e tempos guardam imagens 
fossilizadas e se retro atualizam na memória oral. Os resultados têm facilitado a continuidade 
de trabalhos de intervenção psicossocial e de atendimento psicológico aos moradores, em 
especial aos jovens e as crianças da comunidade litorânea e de serviço de atendimento junto 
ao Centro de Apoio Psicossocial e do Programa de Saúde da Família.  
Palavras-chave: jovens; transmissão cultural; comunidade; contos; memória oral.  
 
 
C10. Auxiliação gemelar e suas repercussões sobre o grupo familiar segundo  irmãos 
gêmeos.  
Autor(es): Karine de Andrade Torres, Célia Maria Souto Maior de Souza Fonseca. 
 
Resumo: Trata-se de pesquisa qualitativa, que objetivou investigar, na perspectiva dos 
irmãos, como a família com filhos gêmeos vivencia essa condição. Através de  entrevista 
semi-estruturada, foram ouvidos quinze irmãos de gêmeos. A relação entre irmãos pode ser 
entendida como o primeiro laboratório social da criança, desempenhando papel primordial no 
seu desenvolvimento sócio-afetivo. A relação entre  gêmeos pode sugerir uma fratria ideal, 
porém, segundo nossos depoentes, ser irmão de gêmeos é uma experiência permeada por 
dificuldades, vantagens e desvantagens. Para tratamento dos dados, optamos pela análise de 
conteúdo do tipo temática, que apontou o forte vínculo entre os gêmeos como o grande 
dificultador da relação nesse tipo de fratria. Para nossos depoentes, os gêmeos chegam a 
criar um modo próprio de comunicação, levando os seus irmãos a se sentirem intrusos, 
excluídos e diferentes, o que pode ter  forte repercussão nas relações sócio-afetivas da 
família. Sentimentos como inveja e ciúme são apontados como freqüentes nesse tipo de 
fratria. Porém, a posição que o irmão ocupa na fratria aparece como importante aspecto a 
ser considerado: os irmãos mais novos, vêem-se  como alvo das agressões dos gêmeos;  os 
mais velhos, ressaltam  seu envolvimento nas tarefas de ajudar os pais a cuidar dos gêmeos, 
mostrando-se mais amáveis e tolerantes para com os novos irmãos. Por fim, por sabermos das 
peculiaridades da filiação gemelar,  da escassez da literatura específica e da dificuldade de 
encontrar famílias com outros filhos além dos gêmeos, sentimo-nos na obrigação de 
disponibilizarmos este estudo a pais e profissionais que lidam com a questão. 
  
 
C11. Transformações na fase pós-parto em mulheres primiparas usuárias do Programa de 
Saúde da Família, de Santana, no Recife. 
Autor(es): Bezerra, Pamela G. de A.; Menezes, Daniella O. G.; Santos, Ana P. B. dos; Silva, 
Isabel C. da; Souza, Péricles L. S. de; Lira, Paula de V. 
 
Resumo: Estudo acerca de questões relacionadas às transformações pelas quais passam as 
mulheres primíparas usuárias do Programa de Saúde da Família, de Santana (Casa Forte, 
Recife).Busca esclarecer que transformações não devem ser consideradas doenças, mas sim 
uma característica normal da fase do ciclo vital familiar.Mostra os principais aspectos e 
transformações encontrados nos relatos cedidos através de entrevistas desta 
pesquisa.Fazendo uso do método fenomenológico qualitativo tanto na pesquisa como na 
análise dos dados obtidos.  pesquisadas mulheres que utilizassem o Programa de Saúde da 
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Família em Santana (Casa Forte) e que tivessem dado a luz pela primeira vez dentro de um 
período de dois anos.Objetivou-se com esse trabalho identificar e analisar as principais 
transformações positivas e negativas físicas e psicossociais vivenciadas pelas mulheres 
primíparas que foram pesquisadas.Este relatório de pesquisa mostrou de forma parcial 
algumas recorrências temáticas, tais como felicidade da família, satisfação com o bebê real, 
medo na expectativa com a dor do parto, amamentação dolorosa, porém satisfatória, 
satisfação com o corpo e aceitação do seu novo papel de mãe que para desempenhá-lo tem 
abrir mão de suas atividades para dedicar-se integralmente ao seu filho.Seria importante a 
elaboração de um serviço que proporcionasse encontros para que as primíparas pudessem 
trocar suas experiências para que estas transformações possam ser aceitas de forma positiva. 
Finalmente é de suma importância a participação das mulheres em atividades de grupos e nos 
programas de acompanhamento à família e cabe aos profissionais de saúde se sensibilizarem 
quanto a este aspecto.  
 
 
C12. A influência da família na formação do jovem infrator 
Autor(es): SOUZA, Ana Cláudia Rodrigues dos Santos. OLIVEIRA, Maria Verônica Hipólito. 
ESKINAZI, Paula Roberta Vieira. BEZERRA, Sandra Maria. 
 
Resumo: A pesquisa foi elaborada com o propósito de identificar e analisar a influência da 
família na formação do jovem infrator, pela visão dos mesmos, tomando por base que a 
conduta social dos indivíduos é internalizada na interação social através do processo de 
socialização primária que acontece na família (BERGER & LUCKMANN, 1985). Realizada com 
jovens infratores, de 13 a 18 anos, da FUNDAC lotados nas instituições CENIP, sendo 6 jovens 
do sexo masculino e no Lar Santa Luzia, com 6 jovens do sexo feminino. Para a coleta de 
dados foi utilizada uma entrevista semi-estruturada. O método de conhecimento foi dedutivo 
e a análise foi em uma abordagem qualitativa, seguindo os procedimentos de análise (BARDIN, 
1977) e interpretação, onde a partir do conteúdo temático, foram definidas categorias 
analíticas que explicitaram a influência da família na formação do jovem infrator. Os 
resultados apresentaram a influência positiva da família uma vez que maioria dos jovens 
referiu ter estrutura familiar e relacionamento com abertura para o diálogo, favorecendo a 
aprendizagem e o crescimento saudável, incluindo a participação da família na educação 
escolar. Por outro lado, a família também influi negativamente por não agir ativamente nas 
amizades dos filhos, visto que, segundo a visão dos mesmos, envolveram-se em atos 
infracionais por influências de amigos, parentes e uso de drogas. A criação da pesquisa teve 
como interesse o elevado índice de crimes praticados por jovens e a razão que os levaram a 
cometer esses atos, contribuindo com a sociedade e para estudos da abordagem Psicossocial. 
 
C13. O olhar da Psicologia para o desenvolvimento multidimensional da criança em 
situação de abrigo. 
Autor(es): PEREIRA, Anne K. S; SANTOS, Camilla Bandeira; TORRES, Elaine M. T; ARAÚJO, 
Heloiza Leite, ALVES, Débora Karla Sampaio. 
 
Resumo: A psicologia tem ampliado sua atuação nos mais diversos contextos da sociedade, 
implicando-se cada vez mais no cuidado com as demandas mais negligenciadas. O presente 
estudo reflete essa realidade na medida em que objetiva retratar o desenvolvimento 
multidimensional da criança institucionalizada, bem como as possíveis variáveis 
intervenientes a esse processo. Foi desenvolvido no Orfanato Lírio do Vale, localizado no 
município de Macaíba/RN, instituição de caráter filantrópico que abriga crianças e 
adolescentes em situação de risco. Utilizou-se enquanto estratégias metodológicas grupo 
focal com as crianças, observação participante, análise de desenhos livres e entrevistas semi-
estruturadas. Percebeu-se que alguns fatores de risco como violência doméstica, maus-tratos, 
negligência e consumo de drogas pelos genitores podem comprometer o desenvolvimento 
destas crianças, o que apareceu no decorrer das atividades através de dificuldades na 
linguagem (escrita e falada) e certo atraso cognitivo. No campo afetivo apesar do carinho 
pelo abrigo, as crianças apresentaram grande sonho de ter uma família. Nesse sentido, cabe 
refletir a importância do psicólogo nesse contexto e as contribuições da psicologia social para 
a realidade estudada, tendo em vista a natureza complexa dessa modalidade de cuidado 
infantil e as implicações para o desenvolvimento das crianças em situação de abrigo. 
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C14. Terceira idade: quebra de tabus ou fase de acomodação? 
Autor(es): Cristiane Lucia da Silva; Elisandra Nunes Pereira; Érica Thereza Abreu; Luiza 
Menezes Nascimento; Marcelo Mesquita da Costa 
 
Resumo: Sabemos que na sociedade capitalista ocidental o idoso teve sempre uma imagem 
negativa, no mínimo pejorativa. Contudo, essa visão passou por modificações nos últimos 
anos, devido ao envelhecimento populacional. Com isso experimentou-se a criação de um 
novo paradigma para a velhice, decorrente do desenvolvimento da medicina e da construção 
de espaços sociais (educacionais e nicho de mercado, por exemplo) para esta faixa social. 
Apoiados em Erik Erikson, que estuda a teoria do desenvolvimento humano sob o foco das 
interações sociais, vemos o desenvolvimento ao longo de todo o processo vital. Neste 
processo, acreditamos na ocorrência de modificações na subjetividade e de novas 
modalidades do funcionamento psíquico. Isto acontece nas duas últimas idades propostas, nas 
quais encontramos os ‘dilemas do idoso’, geratividade versus estagnação (7ª idade) e 
integridade do ego versus desesperança (8ª idade). Nelas encontramos espaço para uma visão 
da velhice de maneira única, mas, ao menos, dicotômica; a colocação de uma idade 
cronológica limita, de alguma maneira, a teoria vista, pois a  velhice é “definida” por um 
conjunto de fatores. Contudo, a sua maior contribuição é pensar o desenvolvimento e 
envelhecimento como processos correlatos, na qual em todas as etapas da vida existem 
ganhos e perdas. 
 
 
C15. Atenção psicológica ao sofrimento adolescente na contemporaneidade: cartografia 
de adolescentes de baixa renda de 15 a 22 anos de idade 
Autor(es): Maria Aparecida Craveiro Costa, Ronaldo Rodrigues Pires 
 
Resumos: A adolescência, fenômeno típico da modernidade ocidental, é um período bastante 
rico em possibilidades desestabilizadoras em que as diversas exigências no campo sexual, 
profissional, familiar, lançam ao jovem desafios aos quais nem sempre pode responder 
positivamente, determinando sofrimento psíquico e favorecendo a eclosão de quadros 
psicopatológicos. Esta pesquisa pretendeu construir uma cartografia do estar-sendo 
adolescente na contemporaneidade de modo a acolher sua experiência de sofrimento e seus 
modos de significá-la. Utilizando a metodologia de Oficinas de Recursos Expressivos, 
trabalhamos com alunos de ambos os sexos, de uma escola pública situada num bairro da 
periferia do Recife. Dos resultados encontrados destacamos duas reflexões significativas: a 
busca das senhas de reconhecimento para a passagem à vida adulta representa enorme 
desafio frente às desigualdades com que se deparam; a vivência de uma adolescência 
exacerbada: nítida ambivalência quanto a seus papéis e afetos e uma intensa angústia pela 
sensação de liberdade irrestrita diante das escolhas sexuais, morais e afetivas, que produz um 
sentimento de estarem à deriva, expostos a uma série de demandas, sem pontos de 
ancoragem. Os resultados permitem refletir sobre uma modalidade de intervenção 
psicossocial que, incorporando as dimensões ética, estética e de participação social, ofereça 
um espaço de acolhimento ao sofrimento dos adolescentes, permitindo-lhes ressignificar os 
acontecimentos que tecem sua história e construir projetos de vida de forma mais consciente 
e responsável.  
Palavras-chave: adolescência, sofrimento, intervenção psicossocial. 
 
 
C16. Ser pais de gêmeos e a repercussão social dessa condição 
Autor(es): Renato Marin Crespo ; Célia Maria Souto Maior de Souza Fonseca 
 
Resumo: Trata-se de pesquisa qualitativa, cujo objetivo foi investigar a gemelidade na 
perspectiva dos pais de gêmeos. Através de entrevistas semi-estruturadas, foram ouvidos 
quinze pais gemelíparos, com o intuito de que discorressem sobre suas vivências nessa 
condição. A literatura atual aponta para um aumento no nascimento de gêmeos no Brasil, 
embora ressalte que são poucas as pesquisas a enfocar o modo de ser dos gêmeos, de suas 
famílias e de suas relações. O tema da gemelidade habita o imaginário popular desde a 
antiguidade. Mitos e conceitos inadequados aumentam a ansiedade dos pais e os prejudicam 
na adaptação à nova experiência e na relação que venham a estabelecer com os próprios 
gêmeos. Mesmo durante a gravidez, expectativas são criadas pelo social no sentido de colocar 
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os pais gemelíparos numa posição diferenciada em relação às demais gestações. Ao nascerem, 
os gêmeos recebem atenção especial de todos. Ressaltam-se suas semelhanças; diferenciam-
nos das demais crianças. É a construção da identidade dos gêmeos que fica em evidência. O 
modo como são vistos pode não favorecer a diferenciação necessária ao seu processo de 
individuação. Os dados colhidos foram analisados segundo a análise de conteúdo do tipo 
categorial-temática. Os resultados obtidos falam das dificuldades enfrentadas e das alegrias 
experimentadas pelos pais; das  alterações na dinâmica familiar; da grande necessidade de 
apoio e das interferências do social sobre a maneira de lidar com o gêmeo. Por fim, ser pais 
de gêmeos é condição diferenciada, que requer atenção especial, para além dos limites da 
família nuclear, na dimensão do social. 
 
 
C17. Relacionamentos afetivos de mulheres/ mães cujas filhas foram vitimas de incesto. 
Autor(es): Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas; Patricia de Almeida Oliveira Liliane 
Maria Martins de Barros Melo 
Resumo: Essa pesquisa busca compreender como é vivenciada a relação entre mulheres/ 
mães com suas filhas, após a descoberta e denúncia do abuso incestuoso sofrido pela 
criança, e a forma como é experienciada sua relação com um novo parceiro. Utiliza-se da 
entrevista semi-estruturada como instrumento de coleta de dados. A amostra foi composta 
por quatro mulheres que denunciaram o abuso incestuoso sofrido pelas filhas, sendo 
selecionadas a partir do critério de amostragem proposital, e seus discursos foram 
analisados de acordo com o método de Análise de Conteúdo utilizando a técnica de Análise 
Temática. Os discursos das entrevistadas denotam a presença de uma forte exigência que 
essas mulheres fazem a si, e que conduzem as relações com suas filhas numa tentativa 
constante de protegê-las. Quanto ao relacionamento com futuros parceiros notou-se a 
presença marcante, em todas as entrevistadas, de um medo de confiar novamente em 
alguém, tendo em vista o temor de que esse possa tornar-se o agressor de sua filha. Dessa 
forma, quando as entrevistadas concordam não ser mais possível confiar em homem, 
permitem pensar na dificuldade de vivenciar novos relacionamentos amorosos, ou mesmo de 
lidar com outros homens que habitam espaços comuns.  
Palavras-chave: Violência Sexual Intrafamiliar; Relacionamento Afetivo; Mulher/ Mãe. 
 
 
C18. A criatividade como canal da expressão subjetiva: Pesquisando e Intervindo. 
Autor(es): Lidiane Sabino 1(estagiária do Curso de Psicologia/UFAL), Daniel Libardi 
2(estagiário do Curso de Psicologia/UFAL), Débora Siqueira 3(estagiária do Curso de 
Psicologia/UFAL) Renata Baraldi 4(Colaboradora), Adélia Souto 5(profª drª Psicologia 
Comunitárial/UFAL) 
 
Resumo: Esta pesquisa foi realizada com crianças de uma comunidade litorânea do Nordeste 
brasileiro, através das práticas de um projeto de extensão em comunitária, que teve como 
objetivo analisar os aspectos subjetivos através de instrumentos mediadores, com ênfase na 
criatividade e no brincar de crianças entre 7 e 12 anos de idade, moradoras desta 
comunidade. As atividades realizadas tiveram como eixo principal a criação de máscaras, 
seguindo uma progressão na complexidade de sua confecção, passando por algumas 
reelaborações para chegar ao produto final. Para análise dos aspectos subjetivos intrínsecos 
aos sujeitos foram considerados fatores da dinâmica cotidiana, contexto sócio econômico-
cultural e relações estabelecidas entre os pares. Assim as criações propostas facilitaram a 
expressão de sentimentos das crianças, que apontavam dificuldades e potencialidades 
emergentes do processo criativo, bem como as relações interpessoais configuradas. A 
observação participante seguida das análises dos conteúdos registrados em diários de campo, 
possibilitaram  compreender a realidade que permeia a subjetividade desses sujeitos.  
Palavras chave: Infância; criatividade; brincar 
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C19. Entre pais e filhos: (re) negociações de papéis de gênero em famílias heterossexuais 
de camadas médias urbanas.  
Autor(es): Rafaella Botelho Cursino e Jaileila Menezes 
Resumo: Este estudo propõe discutir uma pesquisa em andamento que objetiva entender de 
que maneira as negociações das tarefas domésticas e do cuidado com os filhos estão sendo 
vivenciadas na relação parental e como são transmitidas para as crianças. Um acelerado 
processo de transformações socioculturais tem marcado a vida de homens e mulheres, 
especificamente, no modo de serem pai e mãe na contemporaneidade. A construção de uma 
autonomia relacionada à sexualidade, o surgimento de novas técnicas contraceptivas e a 
inserção da mulher no mercado de trabalho são aspectos que refletiram mudanças no campo 
da feminilidade conquistadas a partir dos anos 1960. Tais modificações no lugar da mulher 
acarretaram transformações nas relações parentais e nos lugares consagrados do homem. 
Indícios dessas mudanças podem ser percebidos na maior divisão das tarefas domésticas, nas 
despesas financeiras e na maior participação e integração dos homens no cuidado com os 
filhos. É a partir desse panorama, redefinições na paternidade e maternidade, e na interseção 
de três campos,  família, infância e relações de gênero, que esta pesquisa se situará. 
Pretende-se realizar entrevistas semi-estruturadas com seis casais e filhos pertencentes a 
famílias de camadas médias urbanas. A pesquisa tem como aporte teórico-metodológico a 
matriz sócio-histórica de investigações psicológicas que considera as concretas condições de 
vida e as práticas discursivas no processo de compreensão da produção de modos de ser e 
viver no cotidiano. A posterior análise visará o acesso à matriz sócio-histórica considerando os 
aspectos: ressonâncias do tempo histórico, multiplicidade de formas de concretude, 
contradições e negociações dialógicas. 
 
 
C20. A ADOÇÃO E SUAS VICISSITUDES: ADOÇÃO TARDIA E INTER-RACIAL 
Autor(es): RONARA VELOSO BONIFÁCIO DA SILVA e CRISTINA MARIA DE SOUZA BRITO DIAS 
Resumo: O drama da exclusão é uma realidade bastante antiga no Brasil, porém quando se 
trata de crianças e adolescentes, o problema parece ser mais grave e conseqüentemente mais 
urgente à presença de uma intervenção. O caso das crianças abandonadas nas instituições à 
espera da adoção é um exemplo do direito ferido desses pequenos cidadãos a uma família, à 
cidadania, a um futuro que se possa sonhar. Para que possamos criar políticas públicas sociais 
adequadas faz-se necessário compreendermos esse universo e suas peculiaridades. Apesar de 
já há algum tempo, em nosso país, ter-se iniciado a concepção de uma nova mentalidade em 
relação à adoção, os adotantes que estão cadastrados nos Juizados da Infância e Juventude 
preferem adotar crianças do sexo feminino, de cor branca, saudáveis e recém-nascidas. Nesta 
pesquisa qualitativa investigamos, através de entrevistas semi-dirigidas, como se processou a 
adoção de crianças com mais de dois anos de idade e a adoção inter-racial (adoções 
necessárias) a partir da perspectiva dos adotantes e dos profissionais da área. A pesquisa foi 
realizada com nove adotantes e três profissionais do Juizado da 2ª Vara da Infância e 
Juventude. A partir das falas dos adotantes e dos profissionais pôde-se concluir que as 
adoções tardias e inter-raciais se processaram de forma considerada satisfatória. Os pais 
encontram-se realizados com a adoção apesar dos preconceitos vividos, principalmente pelos 
adotantes inter-raciais, e por algumas dificuldades de adaptação das crianças / adolescentes 
adotados tardiamente. O amor, a paciência, a compreensão e a maturidade afetiva dos pais 
foram fatores que favoreceram o sucesso dessas adoções. O apoio psicológico e a obtenção de 
informações relacionadas ao tema favoreceram as relações.  
 
C21. Atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua: interlocuções 
necessárias  
Autor(es): Maria de Lemos Sobral, Paula Cristina Monteiro de Barros 
Resumo: Esse trabalho visa refletir, na construção de um fazer clínico-institucional com 
crianças e adolescentes em situação de rua (Olinda – PE), acerca da busca por um aporte 
teórico que dê sustentação à prática com esse público, naquilo que é trazido sobre as 
experiências de vida e os seus modos de subjetivação. Deparamo-nos com um fazer 
continuadamente problematizado no que essas crianças e adolescentes põem em questão, 
impelindo-nos a buscar, para além do suporte teórico adquirido no meio acadêmico — não 
prescindindo deste — uma interlocução entre esse saber, a prática e a necessidade de novas 
leituras. Consideramos a questão “meninos de rua” como uma problemática social, inscrita, 
entretanto, na particularidade de cada trajetória. Nesse sentido, buscamos na Análise 
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Institucional e na Psicossociologia dispositivos teóricos que contribuam para circunscrever 
uma dimensão mais ampla, permitindo pensar os processos que se dão na relação do sujeito 
com as macro-estruturas e, portanto, sua inserção no contexto macro-histórico no qual está 
situado. Paralelamente, a Psicanálise possibilita-nos pensar, em meio à violência, às 
transgressões e ao determinismo da identidade “menino de rua”, a existência de um sujeito 
em sofrimento que, face aos conflitos psíquicos e às inscrições de um contexto social em sua 
subjetividade, busca nos espaços por onde circula um lugar de acolhimento, continência e 
reconhecimento, mas, igualmente, de contenção, interdição e limite. Apostamos, portanto, 
no diálogo entre saberes que, em suas especificidades, se complementam e contribuem para 
uma maior consistência na prática com crianças e adolescentes em situação de rua. Uma 
possibilidade de construção... 
 
 
C22. Fratria adotiva: percepções e vivências 
Autor(es): Berthane Feitosa Pinheiro Rocha, Cristina Brito Dias 
 
Resumo: O trabalho feminino fora do lar cada vez mais freqüente; o incremento de novas 
configurações familiares diferentes da família nuclear intacta; o fortalecimento das relações 
horizontais, são alguns dos fenômenos sociais da contemporaneidade que chamam a atenção 
para uma forma duradoura de relacionar-se dentro do sistema familiar, que constitui a 
fratria. Por outro lado um tema bem atual que mobiliza a atenção de vários segmentos 
sociais  é  a adoção. O objetivo desta pesquisa, portanto, foi investigar as relações 
estabelecidas entre os componentes do subsistema fraternal, tenham elas sido constituídas 
de forma biológico-adotiva ou especificamente por adoção. Participaram sete crianças e 
adolescentes, com idades entre nove e quatorze anos, que responderam a uma entrevista 
semidirigida focada na chegada de um irmão adotivo na família. A entrevista foi transcrita e 
teve seus conteúdos analisados. Percebeu-se que as meninas têm maior propensão ao 
cuidado e acolhimento que os meninos; as fratrias constituídas especificamente por adoção 
apresentam menos conflitos que as biológico-adotivas; observou-se também, nas duas 
formas de constituição de fratria, a presença de sentimentos de mútua responsabilidade e 
cuidado entre os irmãos. Espera-se que profissionais o organizações que lidem com a 
temática da adoção usufruam dos dados desta pesquisa, bem como profissionais  que 
trabalhem  com crianças, adolescentes e famílias. Outrossim, espera-se que possa contribuir 
para a remissão de alguns mitos que cercam a adoção, apontando  para uma maior 
sensibilização social  de que esta é uma possibilidade de construção de vínculos familiares 
tão saudáveis quanto os biológicos. 
 
 
C23. Netos criados pelos avós: a percepção das netas 
Autor(es): Ana Gabriela de Souza Aguiar; Cristina Maria de Souza Brito Dias 
 
Resumo: Os últimos trinta anos foram marcados por alterações nos arranjos familiares, na 
configuração sócio-demográfica da população e nos valores sociais, influenciando a estrutura 
da família. Entre essas mudanças, destaca-se o fato dos avós estarem criando os seus netos 
e desempenhando a função de pais. Esta pesquisa objetivou investigar como netas criadas 
pelos seus avós percebem e vivenciam sua criação, bem como o relacionamento 
estabelecido entre eles. Foi realizada com 41 netas adolescentes ou adultas jovens, tendo 
sido utilizado um questionário com 13 questões de múltipla escolha e uma questão aberta. 
Os dados obtidos foram submetidos a uma análise estatística, especificamente freqüência e 
percentual. Entre os resultados, conclui-se que as participantes apresentaram uma 
concepção bastante favorável das figuras e da criação dada pelos avós guardiões, o que 
confirma a idéia de que as relações construídas entres os idosos e seus netos são, na maioria 
das vezes, repletas de afeto. No entanto, algumas afirmaram sentir-se só e carecer da 
presença dos pais, ressaltando que, embora amorosos e dedicados, os avós, em 
determinadas situações, não são suficientes para preencher a ausência dos pais. Espera-se 
que a pesquisa possa fornecer subsídios para o trabalho dos profissionais que lidam com 
jovens e famílias.  
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C24. Oficinas de recursos expressivos como dispositivo para intervenção clínica com 
adolescentes de 14 a 20 anos  
Autor(es): Heleno Pereira Nunes; Maria Aparecida Craveiro Costa 
 
Resumo: A adolescência, etapa crucial no desenvolvimento físico, psíquico e sócio-cultural 
do sujeito, mais que uma faixa etária, se constitui uma construção social, um trabalho 
psíquico cuja duração dependerá não tanto da idade, mas, do tempo necessário para que 
cada sujeito conquiste as senhas de reconhecimento para o ingresso no mundo adulto. Face 
às novas formas de sofrimento vivenciadas na contemporaneidade, a busca por dispositivos 
que permitam uma intervenção eficiente e eficaz junto aos adolescentes se coloca como um 
desafio para o fazer clínico. Assim, esta pesquisa se propõe verificar se as Oficinas de 
Recursos Expressivos se constituem num desses dispositivos uma vez que, por seu caráter 
psicopedagógico, facilitam a expressão dos sentimentos, dificuldades e conflitos, 
favorecendo a criação de vínculos que podem possibilitar um suporte para as identificações 
necessárias a esta fase do desenvolvimento. Nesta primeira etapa, realizamos entrevistas 
não-diretivas com os 20 adolescentes, de ambos os sexos, alunos da escola pública Amaury 
de Medeiros, que participarão das Oficinas. As entrevistas, baseadas num roteiro pré-
estabelecido, pretenderam verificar como os adolescentes se percebem, seu contexto de 
vida, sofrimentos, dificuldades, sonhos, aspirações e os motivos que os levaram a participar 
do projeto. Além da compreensão dessas questões, as entrevistas nos possibilitaram elencar 
temas significativos que serão trabalhados nas Oficinas: relações familiares, autopercepção, 
dificuldades de lidar com os sentimentos, relações amorosas, sexualidade e dificuldades de 
aprendizagem. Pretendemos filmar as Oficinas, bem como registrar por escrito a dinâmica 
de cada encontro, de modo a acompanhar a evolução do grupo. No final do projeto uma 
nova entrevista será realizada com cada um dos participantes. Utilizaremos a análise 
comparativa do conteúdo das duas entrevistas, a avaliação das filmagens e dos registros de 
cada encontro para verificar a eficácia das Oficinas de Recursos Expressivos como dispositivo 
para a intervenção clínica com adolescentes. 
Palavras – Chave: adolescência; sofrimento; clínica interventiva. 
 
 
C25. Uma Experiência em Estágio Básico: entendendo o autismo como um jeito de ser. 
Autor(es): Gabriela Pimentel Barreto 
Resumo: O contato com a prática é imprescindível para a boa formação, entendendo que 
apenas a consolidação da práxis pode preparar um profissional comprometido. Nesse sentido, 
uma disciplina de Estágio Básico vem enriquecer a formação em Psicologia. Poder observar o 
trabalho do psicólogo estando na metade do curso contribui para uma maior apropriação da 
profissão e acelera o desenvolvimento do olhar crítico para realidades. Neste trabalho 
pretendo apresentar e discutir a experiência que tive durante uma das etapas da disciplina de 
Estágio Básico I do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Na etapa em 
questão estagiei na Casa da Esperança, instituição que atende a pessoas com autismo, visando 
à promoção de uma melhor qualidade de vida para esses sujeitos. A síndrome do autismo 
ainda não foi completamente explicada pela ciência, mas sabe-se que se trata de um 
transtorno do desenvolvimento e não uma doença mental, como se entendia anteriormente. 
Essa nova concepção traz a necessidade de um tratamento com abordagem multidisciplinar, 
como o que é oferecido pela Casa, que entende o autismo como um jeito de ser. Nesta etapa 
do estágio, além da vivência com uma equipe multidisciplinar, estudar sobre o autismo, 
convivendo e trabalhando junto com crianças autistas foi singular para minha formação. É 
preciso discutir e fomentar a importância da práxis durante a formação em Psicologia: sair da 
redoma das salas de aulas e dos livros - sem esquecê-los, no entanto – para construir uma 
Psicologia mais coerente e responsável.  
 
C26. O impacto afetivo nos pais diante do nacimento de filhos com deficiencia mental 
Autor(es): Maíra Figueirêdo e Eduardo Fonseca 
Resumo: No paradigma cultural da instituição familiar como um agrupamento sentimental e 
central na vida humana, tendo o filho por símbolo nuclear da família moderna, a pesquisa 
propôs investigar a repercussão afetiva em pais de filhos com deficiência mental, verificando 
o impacto emocional destes pais; identificando o processo de aceitação/ ajustamento nessa 
realidade inesperada, assim como suas considerações a respeito deste impacto no 
desenvolvimento de seus filhos. A obtenção dos dados foi realizada através de quinze 
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entrevistas, semi-estruturadas, e um grupo focal, com mães e pai de filhos com deficiência 
mental.  Economicamente pertencem à classe média baixa tendo filhos com distintos 
diagnósticos classificados como deficiência mental. Tais dados foram analisados pelo método 
da Análise de Discurso.      Foi possível identificar e retificar teoricamente que em detrimento 
as representações estigmatizantes sobre a pessoa com deficiência mental, há a destruição das 
expectativas familiares, suscitando tristezas, medos, desgostos, dificultando o contato com a 
pessoa real. Porém verificou-se que esse choque e a aproximação de comportamentos 
considerados normais, por seus filhos, facilitam o processo de aceitação e/ou ajustamento à 
realidade. As representações que estes filhos terão na família como sujeitos no mundo e na 
dinâmica familiar repercutiram na maneira como dão liberdade e/ou limitam seus filhos, 
culminando em dinâmicas diferentes como uma criação baseada na estimulação do filho para 
aprendizagem ou numa superproteção. Entretanto, percebendo a responsabilidade da atuação 
de Psicólogos nesta realidade até avançada teoricamente, pensa-se se intervimos 
consideravelmente em fatores e grupos que reforçam a desumanização existencial das 
pessoas com deficiência mental na sociedade? 
 
 
C27. PATERNIDADE NO CONTEXTO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA 
Autor(es): Benedito Medrado, Jorge Lyra, Laís Rodrigues, Ana Roberta Oliveira, Douglas 
Oliveira, Dara Felipe e Gioconda Sousa 
Resumo: Este trabalho visa apresentar resultados parciais de uma pesquisa desenvolvida no 
Brasil, com caráter descritivo e analítico, com vistas a investigar como os serviços de atenção 
básica em saúde identificam e orientam as demandas do pai no contexto da gravidez na 
adolescência, em três capitais brasileiras (Recife/PE, Florianópolis/SC e Vitória/ES). Tem-se a 
intenção de gerar, por um lado, um estudo comparativo baseado em informações produzidas 
a partir de pesquisa quantitativa e por outro, uma análise qualitativa baseada nos 
depoimentos e em documentos que permitam uma compreensão particular de cada contexto. 
Com isso, pretende-se delinear propostas e recomendações na forma de um documento 
marco, em consonância com as atuais recomendações do Ministério da Saúde do Brasil e das 
diretrizes que orientam as políticas de direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, presentes em 
Plataformas Mundiais das quais o Brasil é signatário (Cairo, 1994 e Beijin, 1995). 
 
C28. Narrativa e experiência de si: histórias autotobiográficas de jovens em conflito com 
a lei  
Autor(es): James Ferreira Moura Junior, João Paulo Lopes Coelho, Idilva Maria Pires Germano 
 
Resumo:  Esta investigação visou analisar o modo como jovens autores de infração narravam 
suas histórias de vida, especialmente os tipos de enredos autobiográficos elaborados quando 
solicitados a dizer “quem eles eram”. Utilizou-se a técnica de Entrevista Narrativa (Schütze 
apud Jovchelovitch e Bauer, 2000) que promove a narração livre do informante, com mínima 
intervenção. A pesquisa foi realizada com 11 jovens do sexo masculino entre 16 a 21 anos, 
cumprindo medidas sócio-educativas na cidade de Fortaleza.  A abordagem é a da Psicologia 
Narrativa, cujo pressuposto central é que a narrativa é princípio organizador da experiência 
humana (Bruner, 1997; Polkinghorne, 1988; Sarbin,    1986; Gergen, 1986). Buscou-se analisar 
o modo como os jovens modelavam suas experiências numa intriga particular, selecionando e 
ordenando eventos, personagens, ações e cenários e também como negociavam 
retoricamente uma imagem de si. Em termos formais, os jovens tenderam a criar enredos de 
“conversão”: narrativa que frisa a “regeneração” do sujeito, após uma sucessão de situações 
que conduzem o jovem para a transgressão. A linha da intriga torna-se regressiva 
(distanciando-os dos bons hábitos) após a entrada na puberdade (os primeiros furtos e 
contatos com as drogas), tornando-se progressiva a partir de certos pontos de mutação , tais 
como o medo da morte violenta.  Em termos de conteúdo, destacam-se o forte apelo que a 
sexualidade e a virilidade têm para a estréia infracional; episódios recorrentes de tentativas 
de “recuperação”; o reconhecimento de falsas amizades; o papel adjuvante da família; o 
descrédito na institucionalização e a crença no poder pessoal para a mudança.   
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 Eixo temático D  |  Processos organizativos, comunidades e práticas sociais 
 
D01. Moradores mais antigos revelam significados fossilizados: um estudo a partir de 
contos e lendas das comunidades litorâneas  
 
Autor(es): LIBARDI, Daniel Santos (bolsista PIBIC/CNPq/UFAL), OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto 
de (Profa Dra UFAL), LEITÃO, Heliane de Almeida Lins (Profa Dra UFAL), RODRIGUES, Maria 
Natália (bolsista PIBIC-CNPq/UFAL) e LEVI, Lívia Rocha Machado (Bolsista FAPEAL/UFAL)  

 
Resumo: O recorte proposto neste trabalho é o de apresentar a identificação e a análise dos 
aspectos fossilizados enquanto significados presentes na relação intergeracional e aprofundar 
a compreensão da rememoração e transmissão cultural dos contos e lendas e dos ditados 
populares que ainda persistem em comunidades de pescadores no litoral de Alagoas. 
Apresenta o estudo com a geração dos moradores mais antigos que viveram a infância no 
lugar por meio de conversas sobre a infância no lugar com ênfase aos contos e lendas que lhes 
foram transmitidos. O diário de campo relata as observações naturalistas em ambiente 
público. Os resultados evidenciam que a existência de espaços físicos é um aspecto 
importante na rememoração. Assim se apresentam as imagens representativas do passado nas 
ainda existentes “ruínas do leprosário”; caracterizam o lugar no passado enquanto deserto, 
sem casas e raras pessoas. O ato de contar e inventar histórias são atividades dos avós e 
mantidos pelo hábito de consertar rede e de “jogar conversa fora” nas calçadas. Os 
resultados obtidos com esta pesquisa têm possibilitado uma melhor compreensão dos 
significados e sentidos que permeiam a intersubjetividade comunitária estudada, facilitando a 
continuidade de trabalhos de intervenção psicossocial e de atendimento psicológico aos 
moradores.  
Palavras-chave: pescadores; transmissão cultural; comunidade; contos; memória oral.  
 
 
D02. O psicólogo no CRAS – (re)significando sua atuação. 
Autor(es): Patrícia Mª Neves de Oliveira, Viviane Domingos da C. S. Bantim 
 
Resumo:  Este trabalho visa promover a difusão de conhecimentos, na perspectiva da atuação 
do psicólogo no âmbito da Assistência Social, mais especificamente nos Centros de Referência 
da Assistência Social – CRAS, contribuindo para a construção de uma visão social crítica do 
trabalho desenvolvido e o fortalecimento da atuação e intervenção deste profissional, 
resguardando as competências e atribuições de seu papel. A proposta metodológica busca 
estabelecer uma vivência grupal, através de dinâmicas e exposição da temática, num espaço 
de reflexão e discussão, representando desta forma, uma porta de entrada para (re)visitar 
nossas práticas profissionais, bem como, conjeturar que olhar estamos lançando, em vista ao 
enfrentamento das dificuldades encontradas no trabalho desenvolvido e que relação 
estabelecemos para consolidar a cidadania e a dignidade das pessoas, famílias e 
comunidades? Têm-se, então, o desafio, e até a ousadia de contribuir para construção e/ou 
fortalecimento de práticas comprometidas com a promoção da vida e com a transformação 
social, em direção a uma ética voltada para “humanizar” as políticas públicas.  
 
 
D03. As crianças e adolescentes vitimizadas pela exploração sexual comercial sob a ótica 
dos Operadores de Direito 
Autor(es): Ana Cristina Serafim da Silva; Maria de Fátima Pereira Alberto; Vanessa Cavalcante 
Gomes 
 
Resumo: Esta pesquisa foi realizada na grande João Pessoa e teve como objetivo identificar as 
características da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, produzir 
conhecimentos sobre a exploração sexual comercial com crianças e adolescentes no município 
de João Pessoa através dos operadores do Direito e identificar as Instituições Operadoras do 
Direito que participam da rede de proteção à criança e ao adolescente. Os participantes 
desta pesquisa compreenderam os operadores dos direitos, que compreendem profissionais 
que trabalham nas instituições que fazem parte da rede de enfrentamento da ESC. Foi 
utilizado na referida pesquisa 1 questionário aplicado aos operadores dos direitos. Em uma 
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análise rápida sobre as respostas dos operadores com relação à temática trabalhada na 
pesquisa, pôde-se perceber, num quadro geral, que os integrantes da rede de enfrentamento 
têm conhecimento do seu papel, principalmente, tomando-se como referencial o Plano 
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Porém, 
percebe-se que necessitam de melhores capacitações para ampliar seus conhecimentos da 
problemática trabalhada. Todavia os dados possibilitaram a compreensão que os operadores 
de direito embora conheçam teoricamente o papel das instituições que trabalham, 
desconhecem parte da Legislação que trata da problemática e desconhecem as formas de se 
efetivar na prática o papel daquelas. Faltam capacitação e articulação interinstitucional. Esta 
pesquisa constituiu em material de extrema relevância, pois possibilitou a atualização dos 
pontos de ESC, exploração sexual comercial de crianças e adolescente, em João Pessoa, como 
também possibilitou averiguar o entendimento e o conhecimento dos operadores de direito 
sobre essa temática. 
 
 
D04. Reconhecimento de comportamentos de apego em crianças: atraves de uma visão  
multidimensional do desenvolvimento 
 
Autor(es): Ana Maria Da Costa, Ilza Carla Ferreira Costa De Almeida, Lheidyanny Maria De 
Holanda Filgueira, Patricia Elizabeth Sanz De Alvarez, Rochelle Silva De Oliveira 
 
Resumo: O trabalho foi realizado em uma instituição filantrópica evangélica, que oferece à 
comunidade serviço de creche e  orfanato. O  objetivo geral é conhecer o cotidiano das 
crianças institucionalizadas e não institucionalizadas percebendo, interdisciplinariamente, 
seu desenvolvimento. Especificamente intenciona observar diferenças no desenvolvimento de 
comportamentos de apego. Como técnica de coleta de dados, aplicaram-se questionários 
semi-estruturados na diretora e em três crianças institucionalizadas, permitindo conhecer o 
contexto estudado. Posteriormente observaram-se as crianças entrevistadas e três crianças 
não institucionalizadas,  utilizando a técnica de observação do sujeito focal. A partir do 
material observado, elaboraram-se gráficos para ilustrar os resultados. A analise dos dados  
fundamentou-se na Teoria do Apego de Bowlby. Apesar das ações desenvolvidas na instituição 
visarem ao desenvolvimento integral das crianças, através dos dados perceberam-se as 
contribuições e limitações da instituição no desenvolvimento infantil, para assegurar sua vida 
em sociedade.  Mantendo-se com trabalho voluntário e recursos provenientes de doações da 
sociedade civil, sem  projeto sistematizado que favoreça a auto-suficiência financeira da 
instituição. Os comportamentos habituais das crianças refletem as atitudes, crenças, valores 
e cognições da Diretora que lhes são transmitidas da mesma forma que por ela foram 
adquiridas. Os resultados da observação sugerem que a instituição  presta assistência básica e 
educativa as crianças e promove a formação de valores  religiosos. Mas, destaca-se ausência 
do profissional de psicologia para atender as demandas psicológicas dos membros da 
instituição. Levando em conta as possíveis diferenças entre crianças institucionalizadas e 
crianças que se encontram inseridas em lares convencionais, evidenciaram-se  divergências 
nos comportamentos de apego. 
 
 
D05. Atuação da Psicologia nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) de João 
Pessoa 
Autor(es): Angela Maria Dias Fernandes; Emanuella Cajado Joca; Leonardo José de Alencar 
Mendes;  Roberta Trindade 
 
Resumo: Este texto tem como objetivo apresentar uma investigação sobre a atuação em 
psicologia, e as novas necessidades colocadas em função da inserção deste profissional em 
práticas voltadas para políticas estatais de assistência social. A pesquisa foi realizada nos 
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) da cidade de João Pessoa, sendo utilizado 
a análise de discurso, e a categorização de entrevistas com as dez psicólogas lotadas nestes 
centros. Com a iniciação das políticas de Assistência Social no Brasil, como dever do Estado, o 
psicólogo é chamado a trabalhar junto a assistentes sociais na promoção da cidadania. Essa 
interseção demanda dos trabalhadores uma compreensão crítica de Estado e das 
desigualdades sociais no Brasil. Precisam-se criar espaços de problematização da cidadania no 
país para o enfrentamento cotidiano dos entraves institucionais. Historicamente, a psicologia 
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vem trabalhando pela hegemonia da ideologia dominante e sua preparação acadêmica é 
voltada majoritariamente para os estes valores. Ao ocupar os espaços chamados de a porta de 
entrada da Assistência Social a psicologia como área de saber está dialogando com a 
assistência social e precisa se fundamentar, fortalecendo ações voltadas para uma cidadania 
crítica. 
 
 
D06. Psicologia e a garantia da cidadania: um esforço para compreender os espaços de 
atuação junto às Políticas de Assistência Social do estado brasileiro 
Autor(es): Angela Maria Dias Fernandes; Emanuella Cajado Joça 
 
Resumo: Este artigo pretende contribuir para a reflexão do novo campo de prática 
profissional da psicologia, que está ocorrendo com a implantação Sistema Único de 
Assistência Social- SUAS, no Brasil. Trata-se de um estudo teórico que busca problematizar 
questões que atravessam o saber/fazer da profissão. A problemática do Estado como 
instituição e sua relação com a cidadania é colocado para a psicologia e trabalhar no sentido 
de garantir cidadania exige do profissional uma reflexão crítica sobre a idéia de Estado e 
cidadania no Brasil. Para uma compreensão histórica tenta-se uma interlocução com três 
autores, no sentido de verificar suas contribuições teóricas sobre a questão do Estado e da 
cidadania. Procura-se no estudo de Michael Foucault a formação histórica da mentalidade de 
governo. Seguindo-se com Boaventura Santos e sua exposição do projeto sócio-cultural da 
modernidade, através da análise dos pilares que o estruturaram. E com o caminho percorrido 
pelo historiador José Murilo de Carvalho acerca do fenômeno da cidadania no Brasil. Através 
dessas contribuições almeja-se pensar a constituição histórica, no ocidente, da noção de 
Estado e verificar o percurso da cidadania no Brasil.  
 
 
D07. A Inclusão Social Através do Esporte Adaptado: Intervenção Psicológica com Atletas 
Portadores de Deficiências 
Autor(es): Antônio Roberto Rocha Santos, Luiz Carlos da Silva, Renata Carvalho Silva e 
Vanessa Conceição Alves dos Santos 
 
Resumo: A psicologia entende o esporte adaptativo como reintegrador à sociedade de pessoas 
portadoras de deficiências congênitas ou adquiridas, colaborando para a reabilitação física e 
psicossocial do indivíduo. Surge como conseqüência do período pós-guerra sendo alternativa 
de inclusão dos mutilados. Consideradas pessoas incapazes, a sociedade as estereotipa, 
tornando-as dependentes dos familiares, amigos e dos profissionais que as rodeiam. O esporte 
é uma das maneiras para o portador de deficiência ser reinserido ao contexto social. 
Considerando-se sua subjetividade e a forma de perceber suas diferenças, o esporte 
possibilita esses ganhos, fazendo-o re-significar sua vida resgatando a auto estima fragilizada 
diante das dificuldades enfrentadas. Durante seis meses foi realizado o trabalho de 
acompanhamento psicológico dos atletas portadores de deficiências congênitas ou adquiridas 
de uma Associação Pública da Região Metropolitana da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. 
Buscou-se investigar através da aplicação de entrevista semi-estruturada aspectos 
significativos e implicações da prática esportiva na vida dos atletas. A amostra foi composta 
por quinze atletas de ambos os sexos, praticantes das modalidades esportivas de atletismo e 
natação, de faixa etária que variava de 23 a 39 anos de idade. Os resultados indicaram 
comprometimento da auto-estima, não-aceitação de sua imagem corporal e dependência 
extrema dos familiares. Como resultados benéficos da intervenção psicológica com os atletas 
apontamos: pessoas mais equilibradas emocionalmente e cônscios dos seus direitos enquanto 
cidadãos, aptos a lidar com situações adversas de maneira mais autônoma.   
Palavras-Chaves: Psicologia, Psicologia do Esporte, Intervenção, Esporte, Portadores de 
deficiências 
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D08. A maternidade diante da gravidez de alto risco: uma análise psicossociológica 
através do discurso das pacientes 
Autor(es): Tathyane Gleice da Silva; Aécio Marcos Medeiros Gomes de Matos 
 
Resumo: Minha intenção aqui é discutir uma pesquisa em andamento, enfocando a percepção 
que as gestantes de alto risco têm da dinâmica de uma Maternidade.  Entende-se gestação de 
alto risco aquela em que a vida da mãe e/ou do feto podem sofrer complicações, por 
intercorrências clínicas e condições sociodemográficas, entre outros fatores. Como 
profissional desta área, pretendo favorecer reflexões-críticas sobre o papel dos cuidadores na 
relação com as gestantes, pois, sobre a qualidade da assistência; reflexões que podem ser 
úteis ao planejamento e à avaliação dos serviços de saúde, voltados aos cuidados mãe-bebê. 
Trabalhando com base em autores como Max Pagès e Michel Foucault, compreende-se que os 
comportamentos em uma organização hospitalar são atravessados por relações de poder, 
envolvendo as mães, a organização e a equipe de saúde. Esta pesquisa então vai ao encontro 
da construção do sujeito presente na Política de Saúde Pública, sinalizando um modo 
transversal e dialógico de se pensar e fazer saúde no Brasil, como defende a Política de 
Humanização do Parto e Nascimento, em que mãe-bebê, além de um corpo orgânico, são 
corpo lingüístico, sendo co-responsáveis na prática de saúde. O estudo contará com a análise 
do caso de seis gestantes de uma maternidade do Recife. Serão utilizadas entrevistas (semi-
estruturadas, seqüenciais e audiogravadas), observação participante e documentos.  A análise 
de conteúdo permeará a história de vida das mães nas diferentes fases de internação, desde a 
triagem à pós-alta, buscando-se contribuir com as Ciências da Saúde e com a Ciência 
Psicológica, no eixo das políticas públicas. 
 
 
D09. Prevenção Educativa Através da Multiplicação de Conhecimentos 
Autor(es): Lawrencita Limeira Espínola ; Clóvis Pereira da Costa Júnior ; Débora Raquel P. 
Cavalcante; Jairismar Alves da Silva; Maria Socorro de Albuquerque Caldeiras; Tâmara Dutra 
Pimentel Throup 
 
Resumo: A sociedade evidencia várias transformações, na qual observamos uma 
desestruturação sócio-política e econômica, onde parte da população encontra-se em 
vulnerabilidade social. Esse contexto tem desencadeado diversas patologias no ser humano, 
entre elas as toxicomanias. Dados recentes do II Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas 
Psicotrópicas no Brasil, constataram o aumento acelerado do consumo de drogas, constituindo 
um grave problema de Saúde Pública. Preocupado com essa problemática o Programa de 
Atendimento Integral ao Alcoolista e Outros Dependentes Químicos, da UFPB, vem 
desenvolvendo atividades objetivando a prevenção do uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. 
O Programa atende a comunidade universitária e desenvolve vários projetos de extensão em 
comunidades carentes. Em 2007 foi realizado, o “Curso de Multiplicadores de Prevenção às 
Drogas” para 100 adolescentes de comunidades carentes, e foi ministrado por uma equipe 
multidisciplinar, com uma carga horária de 20 horas/aula, utilizou-se de palestras, dinâmicas 
de grupo, recursos audio-visuais e entrega do material didático. Através da aplicação de 
questionários, percebeu-se que o curso contribuiu com um leque extenso de conhecimento e 
reflexão sobre a  temática drogadição.  Essa atividade  possibilitou a disseminação das 
informações adquiridas no meio social no qual os adolescentes convivem,  ajudando a torná-
los menos vulneráveis a oferta de drogas.  
 
 
D10. Serviço sentinela: um olhar sob a perspectiva da psicologia social comunitária 
Autor(es): Luanna Paixão, Mona Ramos, Joana Piedade e Gabriela Santana 
Resumo: Segundo CAMPOS (1996) a função primordial da Psicologia Social Comunitária é de 
aplicar conhecimentos da psicologia, de forma ética, pautada no respeito aos direitos 
humanos e buscando melhorias na qualidade de vida da população. Dessa maneira estar-se-á 
promovendo o estabelecimento de condições adequadas para o exercício pleno da cidadania, 
da democracia e da igualdade entre pares. Nesse sentido, as alunas de graduação buscaram, 
por meio deste trabalho, conhecer as práticas dos profissionais de psicologia de uma unidade 
do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social) – Projeto Sentinela, 
localizado no Norte da Bahia. Tal dispositivo tem como objetivo “atender e proteger crianças 
e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual, bem como, seus familiares, 
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proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da auto-estima, superação da situação 
de violação de direitos e reparação da violência vivida” (Serviço Sentinela). Dessa maneira, 
de forma humilde, tentamos pôr em prática alguns dos saberes proporcionados pela Psicologia 
Social Comunitária com o intuito de promover experiências importantes tanto para as 
estudantes quanto para os profissionais integrados ao Serviço Sentinela. Assim, através das 
leituras e discussões feitas no decorrer deste trabalho foram levantados diversos 
questionamentos, como: qual a função da psicologia social comunitária no serviço? Como 
poderíamos realizar um trabalho interventivo que não adquirisse um caráter assistencialista? 
Seria possível conceber os profissionais da instituição como um grupo? Tais questionamentos 
fizeram com que as alunas pudessem articular a prática e o conhecimento acadêmico 
favorecendo a concepção de um novo olhar frente à Psicologia social Comunitária e o Serviço 
Sentinela. 
 
D11. “Palavra aqui palavra acolá a gente constrói o diálogo”: contribuições da abordagem 
sócio-histórica para o trabalho com grupos de famílias populares em uma comunidade de 
Recife. 
Autor(es): Edélvio LEANDRO; Juliana FLORÊNCIO; Marcela ALMEIDA 
Resumos: O estudo e intervenção da vida das comunidades, sob a perspectiva sócio-histórica, 
apontam para um movimento dinâmico que envolve conhecer a cultura local e contribuir para 
a construção de novos significados. Torna-se imprescindível, então, propiciar oportunidades 
para o diálogo, para a interação em grupos, pois é precisamente nestas situações que novos 
significados emergem.  Este trabalho visa discutir como a abordagem sócio-histórica pode 
contribuir para embasar o trabalho com grupos de famílias populares beneficiárias, 
instrumentalizado pelos conceitos “cidadania” e “vulnerabilidade familiar”. Cinco grupos 
foram organizados em uma comunidade do grande Recife visando fomentar e construir uma 
conscientização comunitária quanto ao exercício da cidadania, no contexto do programa 
social federal Bolsa Família. Os três momentos pelos quais cada grupo passou contribuíram 
para um envolvimento crescente dos participantes na reflexão (esta nascente no âmbito 
privado, mas que tendeu a extrapolar para o contexto público – o do grande grupo) e 
discussão sobre a temática posta. A potencialização do debate conduziu o grupo, 
gradualmente, da condição de expectador e mimético dos posicionamentos do facilitador, a 
assumir o lugar de ativo no processo de auto- reflexão dos conceitos e co-construtor de uma 
posição política consciente. Se por um lado tal estudo aponta para uma proposta 
metodológica aplicada a grupo com famílias em situação de vulnerabilidade social, a partir de 
uma abordagem teórica em psicologia social, por outro se busca fortalecer e difundir os 
estudos que buscam traçar uma interface entre comunidades e políticas públicas. 
 
D12. Invisíveis? 
Autor(es): Andrea Barros Leal e Livia Miranda Marra 
Resumo: Este trabalho apresenta um diálogo entre experiências de estágio em Psicologia 
realizados em unidades de distintas áreas da Fundação da Criança e do Adolescente 
(FUNDAC):  protetiva e sócio-educativa. A unidade protetiva em que ocorreu o estágio atende 
crianças e adolescentes de ambos os sexos, com idades entre 12 e 18 anos, que encontram-se 
em medida de proteção, seja por negligência, maus tratos, abuso ou abandono dos 
responsáveis, encaminhados pelo Poder Judiciário e Conselho Tutelar, que permanecem 
abrigadas sob a guarda do Estado. A unidade sócio-educativa é direcionada especificamente 
aos adolescentes em conflito com a lei, do sexo masculino, na faixa etária de 12 a 15 anos, 
encaminhados judicialmente para cumprimento de medida de internação. Os estágios 
basearam-se na abordagem da clínica psicossocial e tiveram como objetivos: refletir sobre a 
prática de intervenção em espaço institucional voltado a adolescentes e acompanhar o 
desenvolvimento das relações afetivas, cognitivas e sociais dos adolescentes de forma 
personalizada. Assim, a partir de acompanhamentos individuais e em grupos pode-se verificar 
a importância da visibilidade e reconhecimento do sujeito e, como o abandono familiar e 
social e a decorrente institucionalização colocam o sujeito nas margens da sociedade, que 
não os percebe como sujeitos de direito, como preconiza o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Desta forma, o papel da instituição e dos profissionais que acolhem e 
trabalham com este público é promover este olhar singularizado. Portanto, entendendo que o 
papel do psicólogo neste âmbito visa à promoção da vida, possibilitando o resgate do 
protagonismo social. 
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D13. Núcleo Temático de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da UNIVASF: Uma 
experiência em Psicologia no Assentamento Mandacaru  
 
Autor(es): Túlio Romério Lopes Quirino, Lúcia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira, Alexandre 
Gonçalves da Silva, Flora Silva Teixeira, Pricila de Sousa Santos  
Resumo: Debater estratégias de sustentabilidade, hoje, é imperativo no âmbito das políticas 
ambientais. A formação de uma consciência crítica para o enfrentamento dos problemas que 
permeiam o campo e atingem as grandes cidades, torna-se necessária à medida que é dever 
do Estado e de todos os cidadãos o comprometimento com as classes sociais desfavorecidas. 
O Núcleo Temático de Estudos Multidisciplinares sobre Desenvolvimento Sócio-Ambiental 
Sustentável no Semi-Árido Nordestino Brasileiro busca promover o acesso à informação e ao 
conhecimento por meio de processos de capacitação contínua, caracterizando-se como um 
espaço pedagógico que articula o ensino à pesquisa e à extensão. A participação de 
estudantes de psicologia nas atividades do Núcleo reafirma o Compromisso Social da 
profissão ao atuar em determinados contextos propondo ações interventivas. Assim, 
considerando a situação de exclusão aos meios produtivos dos assentados do Projeto 
Mandacaru e a urgência em transformar a realidade observada assegurando a sua 
permanência no espaço, no trabalho de campo utilizou-se a metodologia da pesquisa-ação, a 
qual possibilitou que à medida que os atores vivenciassem o contexto, atividades fossem 
implementadas no intuito de fomentar possíveis soluções para os problemas encontrados. 
Nesta perspectiva, ações educativas, como a promoção de seminários, assembléias e oficinas 
foram realizadas, bem como cursos de orientação e capacitação para o aperfeiçoamento da 
mão-de-obra, visando o fortalecimento da associação local e da identidade dos 
trabalhadores. Tendo em vista os objetivos propostos e as ações desencadeadas, conclui-se 
que a realização das atividades propostas neste trabalho têm contribuído significativamente 
para melhoria da qualidade de vida dos assentados. 
 
 
D14. Crianças em situação de risco: Uma proposta de intervenção Psicossocial 
Autor(es): Bruna Barreto Cunha Souza; Jayce Layana Lopes Callou; Juliana Mota; Lady-Anne 
Pereira Siqueira 
 
Resumo: A psicologia social comunitária tem como campo de competência a luta contra a 
exclusão de qualquer espécie. Neste sentido, crianças/adolescentes que cometeram ato 
infracional, ou abandonados já foram apontadas como culpadas por sua condição. No entanto, 
através do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Psicologia Social começa a defesa 
de que esta situação de crianças e adolescentes foi provocada por seu contexto 
desestruturado. Assim, o presente trabalho trata-se de uma proposta de intervenção 
psicossocial contextualizada através da elaboração de um diagnóstico de uma instituição que 
abriga menores em situação de risco pessoal e social na cidade de Petrolina-PE. Para tanto, 
foi realizado primeiramente uma apropriação da temática a fim de compreendermos a 
realidade estudada. Posteriormente buscou-se o levantamento das necessidades e carências 
da Instituição, através de visitas regulares a esta e da aplicação de questionários com os 
profissionais e adolescentes. Com isso, pode-se perceber que as crianças nesta instituição 
possuíam grande tempo ocioso, as séries eram compostas de crianças com diferentes idades, 
a instituição possuía recursos que não são utilizados, havia poucos profissionais e estes 
sentiam-se paralisados frente as necessidades das crianças e adolescentes, havia problemas 
com os familiares das crianças e problemas em lidar com os adolescentes e sua sexualidade. 
Como propostas de intervenção foram sugeridas oficinas que abrangessem as necessidades 
específicas dos professores, crianças e adolescentes. Por fim, faz-se necessário problematizar 
os papéis tanto de psicólogos, quanto graduandos de psicologia na luta por assegurar os 
direitos do ECA para com as crianças e adolescentes. 
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D15. "Bom Dia, Comunidade!", uma experiência de difusão da práxis em Psicologia 
Comunitária. 
Autor(es): James Ferreira Moura Junior, João Paulo Lopes Coelho, Nara Albuquerque Góes, 
Ursula Custódio Gomes, Verônica Morais Ximenes 
 
Resumo: O projeto "Bom Dia, Comunidade", criado em maio de 2003, consiste numa atividade 
do Núcleo de Psicologia Comunitária (NUCOM) da Universidade Federal do Ceará – UFC, 
voltado às pessoas interessadas na discussão e vivência da Psicologia Comunitária (PsiCom). 
Tem como objetivos: difundir a práxis da PsiCom desenvolvida pelo NUCOM; aproximar 
estudantes interessados a conceitos e trabalhos desenvolvidos nesta área da Psicologia; 
garantir um espaço de aprendizagem teórico-prática; e integrar, em maior escala, a 
Universidade e a sociedade. Suas atividades estruturam-se em quatro eixos: teórico, através 
da leitura de textos, utilização de filmes que possibilitam diálogo entre os participantes do 
grupo, na presença de facilitadores do Nucom; prático, através de visitas e vivências nos 
campos de atuação do NUCOM; instrumental, que possibilita uma aproximação e 
experimentação das metodologias e técnicas em PsiCom; e poiético, o qual prevê a produção 
de material científico e artístico pelos participantes com base nas discussões realizadas em 
grupo. As temáticas abordadas propiciam a reflexão sobre as condições de vida da maioria da 
sociedade brasileira, encontrando, no sujeito comunitário, a alternativa para a libertação e 
transformação dessa realidade. Desta forma, o projeto contribui para um comprometimento e 
sensibilização dos participantes à realidade de opressão de grande parte da população 
brasileira, às desigualdades de classes e a outras formas de injustiças sociais. Considera-se, 
então, relevante o desenvolvimento deste projeto por se apresentar como meio de difundir a 
Psicologia Comunitária, que vem se configurando como campo promissor no que diz respeito a 
uma práxis comprometida com as questões sociais. 
 
D16. Psicologia Social Comunitária: Uma experiência de articulação de uma proposta de 
intervenção entre estudantes de psicologia da UNIVASF 
 
Autor(es): Túlio Romério Lopes Quirino, Roseléia Carneiro dos Santos, Ilka Dayanne Medrado 
Lima, Leidiane Santos da Silva, Franciela de Carvalho Monte 
 
Resumo: A Psicologia Comunitária busca compreender o sujeito em seu contexto sócio-
histórico, com vistas a proporcionar a autonomia do indivíduo como cidadão, colaborando 
assim, para a constituição de sua consciência crítica. As intervenções da psicologia 
comunitária buscam a melhoria da qualidade de vida da pessoa e dos grupos e devem partir 
do levantamento de necessidades e carências vividas pelos grupos em determinados 
contextos. Considerando-se isso, o objetivo principal deste trabalho é proporcionar na 
formação em psicologia um espaço para o estudante refletir sobre diferentes realidades, 
orientados pelas contribuições da disciplina “Fundamentos da Psicologia Social Comunitária”, 
em busca de estratégias de intervenção compatíveis com as demandas identificadas. O grupo-
alvo escolhido para a intervenção proposta foi a comunidade do programa “Conexões de 
Saberes” da UNIVASF. O objetivo desta intervenção foi criar um espaço em que os estudantes 
pertencentes a esta comunidade possam expressar o sentido que para eles assume a 
construção de sua identidade fora e dentro do grupo. Neste trabalho, pode ser apontada a 
intervenção em dois planos: a observação e o diagnóstico dos modos de funcionamento da 
comunidade, que de maneira geral normatizam as ações e atividades dos seus integrantes; e a 
oferta de diferentes dispositivos de atuação, capazes de proporcionar mudanças neste 
funcionamento, a saber: a promoção de oficinas com o objetivo de criar novos campos de 
expressão para os sujeitos, proporcionando a manifestação dos afetos, das relações 
interpessoais mais heterogêneas e dando oportunidade para que estes experimentem novas 
formas de ver e falar de si mesmos. 
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 Eixo temático E  |  Ética, violências e direitos humanos 
 
 
E01. Criminalidade violenta e Direitos Humanos: Um olhar sobre justiça social e o 
fenômeno da exclusão moral. 
Autor(es): Jacqueline Carvalho da Silva 
 
Resumo:  Objetiva-se discutir percepção social do crime e dos direitos humanos a partir da 
literatura sobre justiça social e o fenômeno da exclusão moral. Relaciona-se, portanto, três 
conceitos: a concentração do controle social nas polícias; os direitos como bens escassos; e o 
processo de exclusão moral proporcionando a legitimação da violação de direitos e uma noção 
de justiça não universalizada, porém moralmente justificada. Altos níveis de violência urbana 
e um sistema de direitos sociais e civis não universalizados contribuem a ativação do 
fenômeno da exclusão moral. A discussão sobre exclusão moral remete a discussão sobre 
justiça, mais especificamente de como ocorre a percepção da justiça por certos grupos em 
relação a outros. Este fenômeno ocorre quando indivíduos ou grupos de indivíduos são 
colocados fora dos limites da moralidade, portando, a exploração, violação de direitos e 
violências normalmente consideradas bárbaras, são percebidas como apropriadas ou mesmo 
justas se aplicadas a esses grupos ou indivíduos. Os estudos sobre exclusão moral dialogam 
fortemente com a psicologia, alguns autores como Morton Deutsch desenvolvem uma análise a 
respeito das raízes psicológicas do fenômeno da exclusão moral, postulando que todo 
indivíduo tem em potencial as condições para desenvolver o fenômeno da exclusão moral em 
relação a outros. 
 
 
E02. Reflexões éticas acerca das práticas dos profissionais na atenção básica à saúde. 
Autor(es): Leidiane Santos da Silva 
 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo refletir e problematizar acerca das questões éticas 
enfrentadas pelos profissionais de saúde na atenção básica. Dessa forma, far-se-á uma breve 
explanação sobre os aspectos morais e éticos das relações humanas, relacionando-os, com as 
ações de promoção, prevenção e recuperação à saúde propostas pelo Programa de Saúde da 
Família. Nesse sentido, observa-se que a práxis dos profissionais inseridos nesse novo 
dispositivo de atenção a saúde, deve ser pautada num compromisso ético com a população, 
levando em consideração a cidadania e a autonomia dos indivíduos, sendo o aprimoramento 
de suas ações indispensável para uma prática ética. Com tais questões como pano de fundo e 
com a finalidade de fazer uma aproximação inicial às questões éticas que permeiam a 
atenção básica, far-se-á uma reflexão acerca da implantação dos novos dispositivos de 
atenção à saúde e os atuais desafios enfrentados pelos profissionais inseridos nestes, 
buscando problematizar as possibilidades e limites deste atual modelo de atenção a saúde. 
Desse modo, o fato das questões éticas vividas pela atenção possuírem menos dramaticidade 
e destaque na mídia não significa que estas, tenham menor importância e não mereçam ser 
refletidas e problematizadas, a fim de que se possa prestar um serviço verdadeiramente 
compromissado com o usuário e em consonância com os princípios que regem os dispositivos 
de saúde no Brasil.  
 
 
E03. Violência Escolar: Políticas Públicas como meio de reflexão 
Autor(es): Maria de Fátima Ferrão Castelo Branco, Jaqueline Maria França, Talita Leite 
 
Resumo: A violência é um tema que faz parte do nosso cotidiano, objeto de reflexão das 
autoridades e notícia na impressa. Ela atinge de modo crescente todas as instituições, com 
causas mais diversificadas possíveis, associadas a inúmeras disfunções sociais (agressões 
físicas; oriundas de formas simbólicas; geradas pela reação dos alunos a processos e práticas 
específicas das instituições: procedimentos pedagógicos de avaliação, abuso de autoridade 
dos docentes, estrutura do colégio, dentre outras). Este estudo tem como obetivo estudar 
eficácia e efetivação das políticas públicas voltadas para o enfrentamento das violências no 
universo social em que estão inseridas, especificamente, no ambiente escolar (a partir de 
atos de indisciplina contra professor, brincadeiras agressivas entre colegas, destruição do 
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patrimônio material, etc), logo, compondo para discussão o Eixo Temático da Ètica, 
Violências e Direitos Humanos. Este tipo de violência tem sido, a cada dia, identificada 
como grande causadora  do clima de tensão no ambiente intra e extra-escolar, no entanto, 
comumente, é banalizada. Em decorrência de uma série de graves conseqüências que a 
violência escolar gera na sociedade em geral, realizamos como metodologia uma pesquisa de 
revisão sistemática da literatura sobre estatemática, com o objetivo de mapear as produções 
científicas até então disponíveis, que abordam conteúdos para discussão dialética dos 
conteúdos suscitados. Para isso, foi consultada a base de dados da Scielo (Scientific Electronic 
Library Online), nos idiomas português, inglês e espanhol, utilizando como descritores: 
educação, escola, políticas públicas, psicologia social, violência. Diante do exposto, o 
resultados desta pesquisa demonstrou a pertinência deste estudo para a Psicologia Social. 
 
 
E04. A vida na rua como violação do direito a convivência familiar e comunitária 
Autor(es): Maria das Neves Cavalcante Chaves 
 
Resumo: Esse trabalho tem o objetivo de trazer à discussão questões que envolvem o 
contexto familiar de crianças e adolescentes em situação de rua no município de Olinda, em 
Pernambuco, que são atendidas pelo Centro de Referência para Infância e Adolescência 
(CRIA). Faz-se necessário observar não apenas como a família se estabelece na vida dessas 
crianças e adolescentes, mas também como se dá o compartilhamento de responsabilidades 
entre a família e as outras instituições sociais, especialmente o Estado, naquilo que preconiza 
a legislação brasileira, quando, determina que seja dever dessas instituições garantir meios 
para o desenvolvimento pleno e saudável desses sujeitos em suas famílias. Olhar para os 
diversos contextos onde esses meninos e meninas estão inseridos, compreendendo que o 
pouco investimento de Políticas Públicas em ações que previnam o rompimento dos vínculos 
familiares e comunitários, configura-se como violência para essas crianças e adolescentes. 
 
 
E05. Os cães adestrados pelo Brasil: um estudo em representações sociais de violência no 
rap 
Autor(es): Maria de Fátima de Souza Santos; Vivian Lemos Mota 
 
Resumo: Este trabalho teve por objetivo investigar as representações sociais de violência que 
estruturam as músicas de Rap. Para isso foram analisadas, através do software ALCESTE, 130 
músicas de seis grupos de Rap, o que resultou em um dendrograma com 4 classes. Na classe 1, 
o sentido da violência recai para uma violência estrutural, destacando problemas como o 
desemprego e as drogas. Percebe-se também um discurso melancólico, voltado para 
arrependimentos do passado e a violência como pertencendo ao Outro. Na classe 2, observa-
se a violência como uma forma de poder, configurando o traficante como o “herói” da favela 
e um discurso religioso. Na Classe 3, o Rap é exaltado como liberdade de expressão. Na classe 
4, observa-se o Rap como uma forma de justificação da violência e uma comparação entre 
classes sociais. Assim a violência nas músicas de Rap estrutura-se em um jogo de 
culpabilidade, ora praticada pela classe mais favorecida, ora pela classe menos favorecida, 
contudo, independente de quem a pratica, ela é justificada como o caminho para poder 
resistir a uma “guerra” entre classes sociais na qual vence quem for mais violenta. O estudo 
promoveu uma maior compreensão das representações de violência que circulam nas músicas 
de Rap e como são transmitidas para a sociedade, apresentando-se relevante, uma vez que a 
violência é um fenômeno complexo e multifacetado, o que incita diversos questionamentos 
no campo da psicologia social.  
 
E06. Homens e violência contra a mulher: entre a pesquisa e a ação política. 
Autor(es): Benedito Medrado, Maristela Moraes, Anna Renata Cordeiro, Ricardo Castro, 
Jullyane Brasilino, Edélvio Leandro, Paloma Silveira, Maria de Jesus Moura, Rodrigo Mello, 
Stella Pragana e Hemerson Moura 
 
Resumo: Este projeto faz parte de uma ampla iniciativa que visa o engajamento de homens 
em ações pelo fim da violência contra as mulheres, por meio de projeto de parceria entre 
Núcleos Acadêmicos de Pesquisa brasileiros, organizações não-governamentais que promovem 
a Campanha Brasileira do Laço Branco e da ONG Canadense White Ribbon Campaign. Este 
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projeto tem por objetivo desenvolver uma pesquisa-ação que envolve ampla análise das 
atuais propostas de ação voltadas ao atendimento a homens autores de violência contra a 
mulher no Brasil. Com isso, pretende-se delinear uma proposta de atendimento psicossocial, 
inspirada, por um lado, nas atuais diretrizes do governo brasileiro para redução da violência 
contra as mulheres e por outro, nas atuais políticas públicas brasileiras em saúde mental, a 
partir de uma perspectiva crítica. Ao mesmo tempo, tem-se desenvolvido um conjunto de 
ferramentas sócio-educativas com vistas a engajar homens em ações pelo fim da violência 
contra a mulher. 
 
E07. Violência: como os adolescentes lidam com isso? 
Autor(es): Maria de Fátima de Souza Santos, Izabella Maria Medeiros 
 
Resumo: Este trabalho teve como objetivo investigar as práticas preventivas relativas à 
violência utilizadas por adolescentes de classes média e baixa da cidade do Recife. A 
população estudada foi composta por 109 sujeitos, estudantes do ensino médio, com idades 
entre 15 e 19 anos, de ambos os sexos. Realizamos entrevistas semi-estruturadas com os 
participantes para a coleta de dados, e utilizamos o software ALCESTE para a análise. 
Observamos estratégias de prevenção e de segurança compartilhadas pelos dois grupos 
sociais, não havendo, também, diferenças significativas em relação ao sexo. Dessa maneira, 
parecem existir práticas preventivas comuns aos dois grupos. A análise de conteúdo fez 
emergir duas categorias de práticas destacadas pelos adolescentes entrevistados: práticas 
relacionadas aos lugares e ao tempo e práticas relacionadas às pessoas de grupos distintos. 
Eles afirmam que procuram não sair de casa em horários específicos e buscam não freqüentar 
determinados locais da cidade. Dessa forma, os adolescentes assumem determinadas 
estratégias relacionadas com a representação de “casa” como um lugar seguro. O fechamento 
em grupos e o evitamento do “grupo ameaçador” também é uma característica assumida 
pelos dois grupos sociais. Os adolescentes ainda acrescentam que não existem práticas 
preventivas eficazes, revelando o desânimo e a impotência deles diante de uma violência 
difusa, uma problemática complexa. Essa discussão é de extrema relevância para a Psicologia 
Social no Brasil, visto que o tema da violência é constante no nosso cotidiano e ainda 
enfrentamos uma realidade social que identifica o sujeito adolescente com a violência.   
 
E08. Violência contra a mulher: um estudo na metodologia sociodramática 
Autor(es) :Ana Maria Sá Barreto Maciel 
 
Resumo: O mundo é como um espelho e se você se olha no espelho com um rosto sorridente, 
poderá ver sua própria face, bela e sorridente. Por outro lado, se você olha com uma face 
triste, verá invariavelmente a feiúra. Similarmente, se você tratar o mundo amorosamente, o 
mundo irá tratá-lo com certeza também amorosamente. Aprenda a ser pacífico consigo 
mesmo e o mundo será também pacífico com você. Refletir sobre essa evidencia é pensar na 
Paz, na possibilidade de repensar nas nossas inquietações interiores reproduzidas nas mais 
variadas formas de violência, assunto central e objetivo deste trabalho. Para estruturar os 
conhecimentos foi utilizada a pesquisa-ação no sociodrama e a pesquisa descritiva. A primeira 
forma de obtenção do aprendizado é caracterizada por conhecer e intervir na realidade 
pesquisada. Ou seja, no momento de intervir junto aos sujeitos investigados, as mulheres 
violentadas, o pesquisador rompeu com a barreira da neutralidade e de controle das 
circunstâncias de pesquisa, suscitou neste público uma maneira diferente de pensar e agir. 
Unindo-se a vivencia sociodramática surge a concepção da dinâmica de grupo como um 
instrumento, uma ferramenta que possibilita levantar a prática (o que pensam as pessoas, o 
que sentem, o que vivem e sofrem). Numa tentativa de reformular e repensar essa situação 
da violência contra a mulher, verificou-se como sugestões para modificar essa realidade, as 
seguintes sugestões: - Conscientizar através da educação familiar que consolida com o dialogo 
e o exemplo de ser homem e mulher enquanto Ser Humano baseando-se em valores éticos, 
sociais e econômicos; - Instituir princípios legais que promovam ações de repúdio a 
discriminação entre os gêneros; - Oportunizar meios que diminuam as desigualdades sociais 
entre as relações de gênero; - Mobilizar nas relações familiares comportamentos de respeito e 
dignidade humana entre a criação do Ser Homem e Ser Mulher, diminuindo assim a rivalidade 
entre os sexos.  
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E09. A Experiência dos Conselheiros Tutelares de Petrolina diante da Violência Contra 
Crianças e Adolescentes 
Autor(es): Érika Freire, Gabriela Borges, Geciana Conrado, Marília Novaes, Marcelo Ribeiro, 
Mona Jovino, Polyanna Araújo, Patrícia Machado, Tatiany Soares 
 
Resumo: A violência é considerada como uma das principais conseqüências da desigualdade 
social no Brasil. A violência infantil, em particular, mobiliza parte da sociedade devido a seus 
danos físicos, emocionais e relacionais. Considerando a grande demanda dos conselhos, seus 
profissionais acabam por se desgastar necessitando também de atenção e cuidados. Esse 
estudo, portanto, visou saber como os conselheiros lidam com a violência contra as crianças e 
os adolescentes, além de procurar saber como são as suas experiências, abordando relatos de 
ocorrências que lhes marcaram. Pretendeu também conhecer a visão dos conselheiros em 
relação à violência contra crianças e adolescentes e, juntamente a esses quesitos saber como 
os conselheiros experienciam a violência, envolvendo sentidos e significados produzidos por 
esses profissionais.A pesquisa possui uma abordagem qualitativa onde foi utilizada entrevista 
semi-dirigida. Como forma complementar foi empregado o grupo focal para análise em 
profundidade do processo de subjetivação. Cinco conselheiros do Conselho Tutelar de 
Petrolina-PE participaram dessa pesquisa. Através dos dados coletados notou-se que os 
profissionais pesquisados experienciam situações intensas e chocantes, principalmente 
quando os agressores são familiares e pessoas a quem a criança atribui alguma confiança. 
Essas experiências acabam lhes causando um elevado nível de estresse, sendo que não 
possuem acompanhamento psicológico, embora os próprios reconheçam tal necessidade. 
Diante das informações supracitadas, como fundamentar melhorias na qualidade do trabalho 
desses sujeitos? E, por conseguinte como mobilizar a sociedade para importância dos 
mesmos?  
 
E10. Homens autores de violência contra a mulher: mapeando sentidos e significações de 
violência doméstica 
Autor(es): Giselle Nanes e Benedito Medrado 
 
Resumo: O Núcleo de Estudos em Gênero e Masculinidades (Gema/UFPE) vem desenvolvendo, 
a pesquisa-ação - Violência Contra as Mulheres e Saúde Mental: análise do Atendimento a 
Homens Autores de Violência. Embasado teoricamente pela Psicologia Social, e mais 
especificamente pela abordagem teórico-metodológica do Construcionismo Social, como 
recorte do trabalho citado, esta  pesquisa objetivou compreender sentidos e significações de 
violência para 8 homens autores de violência no contexto doméstico - 5 deles estão em 
processo de inquérito na 1º DEAM-PE e 3 estão respondendo processo no Juizado de Crimes 
Especiais. A partir da Análise de Conteúdo, verificou-se que: (1) a violência é tomada quase 
exclusivamente pelos caminhos da violência física, ato físico de “bater na mulher”; (2) 
companheiros e/ou ex-cônjuges são os principais atores da violência no âmbito doméstico e 
tomam o espaço físico do “lar” como pano de fundo para a prática desse tipo de violência; (3) 
dentre os homens entrevistados nenhum relatou histórico familiar com violência doméstica ou 
envolvimentos anteriores com a polícia ou mesmo registro de queixas passadas e (4) a maioria 
não se considera violento e argumenta que agiu sobre descontrole emocional; culpabilizando 
a mulher por provocar esse descontrole. Acredita-se que essa pesquisa possa contribuir para a 
ampliação de estudos que levem em consideração as vozes masculinas, pois focar a atenção 
para quem está na outra ponta desta relação, mostra-se interessante, na medida em que 
novas reflexões podem ser geradas a partir desta escuta, evitando a simples culpabilização 
dos homens e/ou unilaterização na compreensão da violência contra as mulheres.  
 
 
E11. As vozes do grupo: a trama infinda vai indo além... 
Autor(es): Clarissa Barros e Clarissa Neves 
Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de relatar uma experiência de intervenção 
psicossocial, no formato de grupo operativo, destinado a jovens, entre 16 e 24 anos, de 
ambos os sexos, em situação de risco social. O foco do trabalho foi o de avaliar as vivências, 
tanto explicitas como implícitas, desses jovens nas interações com o grupo do programa 
social que pertenciam, suas dificuldades e aquisições, entraves e construção de autonomia 
para realizar escolhas. Considerando o perfil dos jovens assistidos, vitimas de estigmatização 
e exclusão, optou-se pelo enquadre do grupo operativo, pelas possibilidades contidas em 
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seus princípios: 1) Favorecer ao jovem abandonar formas estereotipadas de ver o mundo, 
considerando as várias éticas contidas em suas ações; 2) Promover a passagem da 
imobilidade e da resistência para construção de referências outras, especificamente, 
aquelas que possam refazer o crédito nas instituições públicas de direito, como segurança, 
educação, saúde, entre outros; 3) Mediar conflitos dos jovens entre si e nas relações com a 
equipe técnica e a comunidade. Por ser um espaço que acolhe demandas espontâneas dos 
jovens, torna-se um lugar privilegiado de escuta para o exercício da capacidade crítica de 
discutir as relações entre os direitos humanos violados pelo Estado e sociedade, e dessa 
ética social violenta que torna desigual o que é universal, ou seja, o acesso aos dispositivos 
públicos de direito, sobretudo para essa população. Esse trabalho pretendeu promover o 
engajamento dos jovens para uma reconfiguração da realidade socio-politica, valorizando 
suas experiências, trocas entre os pares e os desejos de transformação.  
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 Eixo temático F  |  Gênero, sexualidade, etnia e geração 
 
F01. Pescando Histórias a Beira-mar: um estudo intergeracional 
Autor(es): Adélia Augusta Souto de Oliveira (Profa Dra UFAL), Heliane de Almeida Lins Leitão 
(Profa Dra UFAL), Maria Natália Rodrigues (bolsista PIBIC-CNPq/UFAL), LEVI, Lívia Rocha 
Machado (Bolsista FAPEAL/UFAL) e Daniel Santos Libardi (bolsista PIBIC/CNPq/UFAL) 

 
Resumo: Pretende-se relatar os estudos intergeracionais desenvolvidos numa comunidade 
litorânea com forte impacto psicossocial no cotidiano de seus moradores graças à invasão do 
turismo de massa no final da década de 70 no litoral do Nordeste brasileiro. As pesquisas 
demonstram a significativa ruptura com os valores culturais e referenciais identitários 
baseados na atividade produtiva da pesca. Esse processo permite a experiência de 
desenraizamento a partir da extinção das tradições. Torna os nativos estrangeiros em sua 
própria terra. Na análise das singularidades desse processo, percebe-se a tessitura das 
contradições, dos enfrentamentos, das resistências, que geram, por sua vez, sofrimento 
ético-político. Inicialmente, focalizam-se aspectos teóricos acerca do pertencimento 
territorial na constituição da identidade social numa perspectiva sócio-histórico-cultural, bem 
como se pontua a história oral, a produção de desenhos e de fotos enquanto instrumentos 
intergeracionais.    
Palavras-chave: pertencimento; identidade; pesca; comunidade; intergeracionalidade 

 
 

F02. Saberes dialogados: reflexões sobre gênero e direitos sexuais a partir de uma ação 
de extensão universitária com adolescentes das classes populares em Recife 
Autor(es): Evandro Alves Barbosa Filho, Giselle Maria Nanes Correia dos Santos, Luanne Alves 
Oliveira, Raíssa Barbosa Araújo, Rosineide de Lourdes Meira Cordeiro 

 
Resumo: Este trabalho é resultado de uma experiência de extensão universitária que 
objetivou promover um espaço sócio-educativo com adolescentes de ambos os sexos, para a 
problematização de temas no universo dos direitos sociais e sexuais. Realizado por duas 
estudantes de Psicologia e dois de Serviço Social, sob orientação docente. O projeto foi 
desenvolvido com 20 adolescentes, entre 13 e 18 anos, majoritariamente afro-descendentes, 
das comunidades dos Coelhos e do Coque da Região Metropolitana do Recife- PE. Os/As 
participantes eram integrantes do Projeto Jovem Artesão, que tem por objetivo a 
qualificação profissional em artes plásticas de jovens dessas comunidades. A ação 
extensionista foi desenvolvida através de oficinas temáticas semanais, dividas em três eixos: 
Gênero, Direitos Sexuais e Reprodutivos e ISTs – HIV/AIDS. Essas oficinas tomaram como base 
os conhecimentos da Pedagogia Participativa, idealizada por Paulo Freire, e de teorias de 
gênero, no sentido de promover um espaço construtivo e participativo de aprendizagem e de 
reflexão crítica às desigualdades nas relações entre homens e mulheres. Propondo assim a 
construção de saberes, trabalhados de forma interdisciplinar, com profissionais, estudantes 
e/ou agentes sociais, contribuindo, a partir de bases experienciais, para ampliação teórica 
sobre assuntos peculiares à realidade das/dos adolescentes de classes populares.  
 
 
F03. Reflexões sobre mulher, cultura e transformação social 
Autor(es): Zélia Maria de Melo, Albenise De Oliveira Lima, Diogivânia Maria da Silva 
 
Resumo: Esse trabalho tem por objetivo oferecer uma reflexão sobre a construção histórica 
do feminino, modelado pela cultura e os destinos oferecidos a ela. Essa contextualização 
pretende circunscrever aspectos importantes da constituição da mulher, no que tange as suas 
formações de identidade e seus processos de subjetivação. Entre os aspectos citados, dois 
pontos merecerão atenção especial: primeiro, a concepção de unicidade sexual, até o século 
XVIII só havia conhecimento de único modelo do ser humano, o masculino. A mulher, era 
representada como um ‘homem imperfeito’, podendo vir a se transformar caso alcançasse um 
calor vital adequado. Segundo, a sexualização dos espaços público e privado foi considerado 
por muito tempo como equivalentes dos sexos. Às elas direcionava-se, o privado, cujo coração 
era a casa e o cuidado dos filhos e marido. A eles, o público, cujo centro era a política. 
Atualmente, essa visão não mais se sustenta, e novas constituições do feminino aconteceu, 
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modificou, não apenas os destinos do seu “funcionamento naturalmente inferior”, mas  toda a 
estrutura familiar e social. Mudou a mulher, mudou a sociedade e a família. Entretanto, 
revisitar os grandes marcos e mudanças da história da mulher nos fazem pensar que essas 
questões envolvendo a abrangência de sua atuação, reverberaram repercussões na família e 
no social. E será frente a essas mudanças que esse trabalho pretende se debruçar. Para tanto, 
estaremos na companhia de alguns autores, entre eles, destacamos: Michel Foucault, Michelle 
Perrot,  Tomas Laquer, Mary Del Priore, e Márcia Arán. 
 
 
F04. Exploração sexual comercial de meninas: a vivência subjetiva do corpo 
Autor(es): Ana Cristina Serafim da Silva; Maria de Fátima Pereira Alberto; Manuela Castelo 
Branco 
 
Resumo: Este trabalho é parte integrante de uma dissertação de mestrado, que tem como 
objetivo principal analisar as vivências subjetivas relacionadas ao uso do corpo por meninas 
vitimizadas pela exploração sexual comercial na cidade de João Pessoa. A exploração e a 
violência sexual praticada contra crianças e adolescentes são pautadas na agenda mundial 
como uma violação dos direitos humanos, havendo um consenso em relação a tal consideração 
em âmbito internacional. A partir de avanços na temática o nome prostituição passou a ser 
chamado de Exploração Sexual Comercial (ESC). A ESC define-se como uma violência contra 
crianças e adolescentes que se contextualiza em função da cultura (uso do corpo), do padrão 
ético e legal, do trabalho e do mercado. É uma relação de poder e de sexualidade 
mercantilizada, que visa à obtenção de proveitos por adultos, que causa danos 
biopsicossociais aos explorados, que são pessoas em processo de desenvolvimento (Leal, 
1999). Para analisarmos as vivências subjetivas relacionadas ao uso do corpo pelas meninas 
vitimizadas pela ESC, parte-se da concepção de que as categorias subjetividade, corpo e 
gênero são construções sociais. Neste sentido os referenciais teóricos que ajudam a 
compreender como as meninas vivenciam subjetivamente o uso do corpo são os da psicologia 
sócio-histórica, o estruturalismo de Foucault e autores que tratam da dimensão de gênero. Os 
instrumentos utilizados nesta pesquisa, foram a entrevista semi-estruturada e o diário de 
campo. Para análise das entrevistas utilizaremos a Análise de Conteúdo Temática de Bardin, 
enfatizando-se a ausência ou a presença do tema, a despeito de sua freqüência. 
 
 
F05. O Processo de Construção Psicossocial da Identidade de Gênero. 
Autor(es): Walfrido Nunes de Menezes, Carla Vanessa Santos de Queiroz 
 
Resumo: O Processo de Construção Psicossocial da Identidade de Gênero teve e tem como 
objetivo investigar, através dos conteúdos de gênero presentes nos textos, livros, artigos etc. 
sobre as práticas escolares, se há interferência ou não das propostas contidas em seu 
contexto comunitário e cotidiano sobre as mulheres jovens, no sentido da manutenção da sua 
saúde mental e na sua emancipação. Estabelecendo a relação entre os conteúdos 
discriminatórios de gênero na educação escolar e a estruturação da saúde mental feminina. 
Processo este que ocorreu a partir de uma pesquisa bibliográfica no período de Agosto de 
2006 a Julho de 2007, e sendo complementada pela de campo no período de Agosto de 2007 a 
Julho de 2008, desenvolvida junto a um grupo de 86 mulheres entre 12 e 20 anos de Escolas 
Públicas Estaduais. Para tanto, foi utilizado o questionário no primeiro momento da pesquisa 
de campo, e na segunda etapa foi aplicada a entrevista junto a um grupo de 7 jovens que se 
apresentaram voluntariamente quando ocorreu a aplicação do questionário. Por fim, para a 
obtenção e compreensão dos conteúdos expressos pelos questionários e complementados com 
a entrevista, utilizou-se como instrumento da análise o conteúdo temático.  
 
F06. Identidade Negra e Pertença Cultural: Estudo Intergeracional e Relacional 
Autor(es): Lwdmila Constant Pacheco 
 
Resumo: Esse trabalho buscou compreender a relação entre manifestações culturais afro-
brasileiras e a identidade do indivíduo negro através da concepção que o pertencimento 
cultural influi na constituição identitária. Pressupondo que as relações sociais e a cultura são 
produtos do homem e que os influencia num movimento dialético, buscamos, através do 
estudo da construção consciente de uma identidade positiva, pelo resgate e pelo 
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reconhecimento de uma cultura predominantemente negra, basear esse trabalho de pesquisa, 
que teve por intuito pesquisar a influência direta entre identidade negra e manifestações 
culturais de matriz afro-brasileira. Para tanto, utilizamos pesquisa comparativa qualitativa, 
com entrevistas individuais semi-estruturadas, num universo de um grupo de pessoas adeptas 
da religião do candomblé e de participantes de grupos de dança afro sem distinção de sexo e 
classe social, tendo como referência de seleção, a idade e o tempo de dedicação 
diferenciados em cada grupo. Constatamos, através da análise comparativa intergeracional,  
o quanto o tempo de dedicação num determinado grupo cultural influi numa familiarização e 
conscientização do pertencimento grupal e, também, uma evidência na afirmação identitária 
negra nas pessoas das gerações mais velhas. Quanto a comparação entre a religião e a dança 
afro, foram percebidas peculiaridades que não necessariamente as hierarquizam, mas que as 
distinguem enquanto demanda social que representam: maior ou menor aceitação social de 
cada grupo determina a forma mais ou menos afirmativa de seus membros. Tal estudo intenta 
desvendar alternativas para a identidade negra positiva, visto que a psicologia social do negro 
no Brasil ainda é pouco investida e carente. 
 
 
F07. Inscrições no corpo: reflexos da constituição da subjetividade em travestis. 
Autor(es): Afonso Henrique Novaes, Aléssia Fontenelle, Débora Guedes, Dialla Barreto, Edjan 
Santos, Gilney Costa, Josemar Soares, Ludmila Souza, Perpétua Gonzaga, Vanessa Lantyer e 
Wellington Oliveira 
 
Resumo: O corpo, como produto histórico, nem sempre esteve presente da mesma forma ao 
longo do tempo. Localizado na História, foi marcado e reprimido, chegando à pós-
modernidade supervalorizado, levando, por vezes, à intervenções em busca do corpo ideal. 
Este torna-se público, ficando  a mercê de inscrições, buscando uma suposta perfeição. 
Assim, esta pesquisa objetivou analisar as inscrições da subjetividade no corpo físico de 
travestis, identificando relações desse grupo com o corpo e as repercussões em sua vida 
psicossocial. Neste sentido, o referencial teórico foi a abordagem Pós-Estruturalista da 
Psicologia Social e a Psicanálise com recorte lacaniano, contextualizando as noções de sexo e 
gênero, identidade sexual, o olhar do outro, e o nó borromeano, para assim compreender a 
constituição da subjetividade que motiva inscrições no corpo. A metodologia consistiu numa 
abordagem qualitativa, fazendo uso de um roteiro semi-estruturado para a realização de 
entrevistas, as quais foram analisadas sob a perspectiva teórica da análise do discurso. Os 
dados indicam que o travesti rompe com a noção de gênero socialmente estabelecida, e a 
relação entre ele e o corpo é guiada através da constituição subjetiva, onde o próprio olhar e 
o do outro se inscrevem e se confundem.  
Palavras chave: corpo, inscrições, subjetividade, travestis. 
 
 
F08. A importância da construção de vínculos para promoção de saúde 
Autor(es): ANDRADE, Paula Matos; COSTA, Ivana Morgado; Torres, Tatiany Soares; BRITO, Rita 
Luiza G. R.; CALLOU, Jayce Layana L.; Paixão, Leilane Almeida; Santos, Roseléia Carneiro 
dos; SOUZA, Bruna Barreto.; Vieira, Sâmella; Sampaio, Juliana 
 
Resumo: estratégia saúde da família tem como principal objetivo a promoção da saúde, 
favorecendo a garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, principalmente para o público 
adolescente. Entretanto, estudos apontam que a falta de vínculo entre profissionais de saúde 
e adolescentes dificulta a participação destes no serviço. Segundo Campos (2003) o vínculo 
aperfeiçoa as ações de saúde e possibilita a participação dos usuários. Assim, esse trabalho 
busca identificar as implicações do vínculo entre profissionais e adolescentes na oferta de 
ações de educação sexual e reprodutiva nas cidades de Juazeiro-BA e Petrolina–PE. Para 
tanto, foram realizados 38 grupos focais com adolescentes cadastrados em 8 equipes de saúde 
da família, 1024 horas de observação participante das atividades das equipes de saúde e 74 
entrevistas com os profissionais de saúde. Os resultados apontaram o precário vínculo entre 
adolescentes e equipe de saúde. Muitos adolescentes temem que o conteúdo das consultas e 
exames seja divulgado pelos profissionais, principalmente pelos agentes de saúde, por serem 
eles da comunidade e muitas vezes terem relações estreitas com seus familiares. Para o 
vínculo funcionar a equipe precisa acreditar que o usuário é capaz de suprir suas necessidades 
de saúde a partir do apoio externo (Campos, 2003). Entretanto, os profissionais percebem os 
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adolescentes como indivíduos de práticas “inconseqüentes”, estabelecendo uma relação 
vertical, de poder, dificultando a co-participação dos adolescentes nos serviços de saúde. 
Deste modo, é desafio para a psicologia social contribuir com a construção de vínculos entre 
profissionais e usuários que possibilite a efetivação das ações de saúde. 
 
 
F09. Gênero, sexualidade e práticas de prevenção das DST/AIDS: Repertórios lingüísticos 
de adolescentes cadastrados na ESF de Petrolina-PE e Juazeiro-BA 
Autor(es): CALLOU, Jayce.; ANDRADE, Paula; BRITO, Rita; COSTA, Ivana; PAIXÃO, Leilane; 
SANTOS, Roseléia; SOUZA, Bruna; TORRES, Tatiany; VIEIRA, Sâmella; Juliana Sampaio. 

 
Resumo: A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um privilegiado lócus de promoção da saúde. 
No entanto poucas são as estratégias direcionadas para o público adolescente. Estas, quando 
ocorrem, geralmente são normatizadoras dos comportamentos, dificultando os 
esclarecimentos relacionados à sexualidade. Segundo Ayres (1999), dentre os fatores que 
aumentam a vulnerabilidade dos jovens frente à gravidez e às DST/AIDS encontram-se a falta 
de informação, o pouco acesso a recursos de proteção e as concepções acerca de gênero e 
sexualidade. Assim, propõe-se analisar as implicações das produções discursivas sobre gênero 
e sexualidade de adolescentes cadastrados na ESF de Juazeiro-BA e Petrolina-PE nas práticas 
de prevenção das DST/AIDS. Para tanto, foram realizados 38 grupos focais, com 380 
adolescentes, analisados mediante o estudo das práticas discursivas (SPINK, 1997). A partir 
dessa estratégia, foi possível observar a apropriação de valores machistas pelos adolescentes. 
Os meninos demonstram desprendimento com temas relacionados à sexualidade e se 
preocupam com a defesa de sua virilidade. As meninas assumem posturas de pudor e 
constrangimento, apesar da maioria já ter iniciado sua vida sexual. Ambos demonstram 
desconhecimento e negativização do próprio corpo, dificultando o cuidado com o mesmo. Tais 
modelos atrapalham a negociação de métodos preventivos e a defesa dos direitos sexuais e 
reprodutivos, como acesso a insumos e informação, que aliados à dificuldade de conversar 
sobre o assunto, resulta em falta de orientação adequada. Portanto, faz-se necessário criar 
espaços na ESF para produção de novos sentidos acerca de gênero e sexualidade, visando a 
garantia dos direitos sexuais e reprodutivos destes adolescentes.  
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 Eixo temático G |  Saúde 
 
G01. O Olhar do Idoso sobre a Finitude 
Autor(es):Sandra Carolina Farias de Oliveira; Maria Isabel Patrício de Carvalho Pedrosa 

 
Resumo: Essa pesquisa descreve a representação que os idosos de uma cidade do interior do 
Estado de Pernambuco têm sobre a morte e quais as implicações dessa representação em suas 
vidas. A justificativa para se estudar o significado da morte e da velhice está no fato de os 
dois temas serem considerados tabus, dentro da nossa sociedade. Para a presente pesquisa 
foram selecionados 100 idosos de ambos os gêneros, da cidade de Carnaíba, uma cidade em 
que a pesquisadora contava com apoio institucional para realizar o trabalho. A coleta de 
dados foi feita por meio de uma entrevista semi-estruturada, em que constavam questões 
relacionadas ao contexto de vida dos sujeitos e indagações referentes à morte. Os dados 
foram analisados com o auxílio do software ALCESTE que realiza uma análise do corpus da 
entrevista, fornecendo resultados que favorecem tanto uma análise qualitativa, quanto 
quantitativa. Com esta análise obtiveram-se cinco classes, divididas em dois eixos. No 
primeiro eixo encontrou-se a categoria que se refere ao contexto de vida e atividades diárias 
dos indivíduos. O segundo eixo foi subdividido em três categorias: problemas de saúde/ 
tratamento; morte (conceito); e morte (seus atributos/ sentimentos). Foi possível verificar 
que falar da morte causa desconforto entre os indivíduos pesquisados, além de ser associada 
a sentimentos de caráter pejorativo, como: traiçoeira. Com esses resultados abre-se um leque 
de interpretações a respeito de como os idosos vivenciam a morte, sendo ela atrelada à 
velhice e carregada de sentidos pejorativos. 
 
G02. Qualidade de vida no contexto das cardiopatias 
Autor(es): Cristiane Galvão Ribeiro, Maria da Penha de Lima Coutinho, Tânia Regina Santos de 
Moura  

 
Resumo: Este estudo objetivou investigar os fatores psicossociais relacionados as cardiopatias 
e suas implicações na qualidade de vida de 91 indivíduos cardiopatas. Destes, 53% eram do 
sexo masculino e 47% do sexo feminino com idades variando de 30 e 74 anos. O locus do 
estudo foi o hospital Hospital Universitário Dona Francisca Mendes localizado na cidade de 
Manaus – AM.  Utilizou-se como instrumento entrevistas semi-estruturadas, analisadas através 
da Técnica de Análise de Conteúdo temática. Os resultados apontaram que o momento do 
diagnóstico da cardiopatia causa um impacto na vida destes indivíduos, no qual direciona para 
uma mudança no estilo de vida, antes permeado por comportamentos de risco. Após o 
diagnóstico, os pacientes demonstram maiores cuidados com a saúde no que tange aos 5 
domínios da qualidade de vida propostos pela Organização Mundial de Saúde, demonstrando 
um resgate aos vínculos sócio afetivos e melhores condições ambientais. Demonstraram ainda, 
o sofrimento psíquico provocado pela hospitalização, que é atenuado pela rede de apoio 
social prestada pela família, amigos e profissionais de saúde. Em suma, a psicologia Social 
associada a prevenção e à saúde visa refletir junto a toda a população a importãncia da 
adoção de comportamento direcionados a manutenção da saúde e abandono de 
comportamentos de risco 
 
G03. ATENÇÃO E AIDS: Um Estudo com Profissionais na Rede Pública. 
Autor(es): Cristiane Galvão Ribeiro, Maria da Penha de Lima Coutinho 

 
Resumo: Este estudo objetivou compreender a problemática que envolve a atenção no 
contexto da Aids nos serviços de saúde pública de João pessoa – PB, sob a perspectiva dos 
profissionais que lidam com a doença. Foi realizado um estudo de campo visando conhecer as 
representações sociais destes profissionais acerca da atenção prestada aos pacientes. 
Utilizou-se como instrumento a técnica de Associação Livre de Palavras, analisada através do 
software Tri-Deux-Mot, por meio da análise fatorial de correspondência. A amostra 
caracterizou-se por 52% de profissionais da saúde (médicos e enfermeiros) e 48% de 
profissionais da área das ciências humanas (psicólogos e assistentes sociais). Neste estudo 
emergiram no gráfico da AFC com poder explicativo de 72% da variância total, campos 
semânticos associados às categorias idade e área de atuação. Os resultados apontaram que 
formações acadêmicas diferentes influenciam nas formas de representar a soropositividade, 
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os profissionais da área de ciências humanas ancoraram a atenção dada aos pacientes em 
aspectos sócio-afetivos, enquanto os profissionais da área da saúde demonstraram maior 
interesse nas questões práticas da atenção. Quanto ao fator idade, os profissionais mais 
jovens expressaram maior sensibilidade com o sofrimento que a Aids provoca. Neste sentido, 
a psicologia social através de sua reflexão, busca aproximar as práticas profissionais em seus 
diferentes contextos.   
 
G04. Ser Médico na Atenção Primária à Saúde: Representações Sociais em Estudantes de 
Medicina 
Autor(es): Carla Rosane Ouriques Couto, Maria da Penha de Lima Coutinho, Evelyn Rúbia 
Albuquerque Saraiva 

 
Resumo: Amparado na Teoria das Representações Sociais, este trabalho teve como objetivo 
identificar e analisar as representações da prática médica na Atenção Primária à Saúde (APS) 
em estudantes de um curso privado de Medicina, visando contribuir com elementos que 
favoreçam as mudanças esperadas pelas diretrizes curriculares nacionais, no processo de 
formar médicos generalistas capacitados para a APS. A pesquisa foi realizada com 143 alunos 
de uma escola médica privada, constituindo-se em amostra não-probabilística e intencional. 
Foram aplicados um questionário com dados sócio-demográficos e um Teste de Associação 
Livre de Palavras, a partir dos estímulos: saúde, prática médica e atenção primária. Os 
resultados foram processados pelo SPSS, versão 15.0 para Windows e pelo software Tri-Deux-
Mots, através de Análise Fatorial de Correspondência. Encontrou-se como resultados, aspectos 
tanto positivos quanto de crítica em relação à APS; concepções humanistas e holísticas da 
prática médica, sobretudo nas alunas; visão da saúde como bem-estar, associada a um sentido 
de vida. Como aspectos que têm se constituído num dilema comum para educadores e 
pesquisadores, encontram-se: a concepção de saúde de forma ainda indissociada da doença, 
colocada como o foco principal da prática médica tendo como cenário ainda o hospital. A 
discussão dos aspectos encontrados, pode estimular o desenvolvimento do auto-conhecimento 
dos alunos, a reflexão sobre os valores individuais e coletivos nos quais estas representações 
são ancoradas, favorecer a interação docente/discente, além de contribuir para a formulação 
de estratégias educacionais que aproximem o egresso dos cursos médicos do profissional pelo 
qual espera a imensa população atendida pelo sistema público. 
 
 
G05. O vivenciar da depressão de idosos no contexto familiar e institucional: um estudo 
psicossociológico 
Autor(es): Maria da Penha de Lima Coutinho e Inayara Oliveira de Santana 

 
Resumo: A depressão no idoso está entre os transtornos psicoafetivos mais freqüentes e, em 
grande parte, é responsável pela contínua diminuição da capacidade funcional além de estar 
associada à morbidade, risco de suicídio e mortalidade. Este estudo possui como objetivo 
apreender as representações sociais de idosos acerca da  depressão. Método: participaram 30 
idosos de ambos os sexos, com idade entre 60 e 80 anos, que frequentavam três instituições 
de curta permanência para idosos na cidade de João Pessoa-Pb. Os instrumentos utilizados: 
BDI - Beck Depression Inventory, Entrevista semi-estruturada e Desenho-estória com tema. Os 
dados coletados pela entrevista foram submetidos à Análise de Conteúdo (Bardin, 2002) e os 
dados do Desenho-Estória com Tema pelo modelo proposto por Coutinho (2001). Resultados: 
Os dados revelaram que os aspectos psicoafetivos marcam de forma substancial a 
representação da depressão pelos idosos uma vez que apontam os sentimentos de  tristeza, 
martírio,  angústia, choro, infelicidade, desânimo, perda da esperança, baixa auto-estima e 
pensamentos mórbidos como representativos das manifestações da depressão e os conflitos 
familiares e solidão como representativos da doença. A análise do grafismo assinou ainda 
conteúdos agressivos, conflitos sexuais e desejos de contato social e de maior interação com 
a família. 
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G06. Condutas autolesivas entre detentas da Colônia Penal Feminina do Recife 
Autores: Renata Lopes Arcoverde; Marcus Túlio Caldas; Thácio Ferreira dos Santos; Mariana 
Spinelli Lima;  Louise Emmille de Magalhães Lyra Macedo; Marcílio Cavalcanti Lima. 

 
Resumo: Esse estudo pretendeu analisar possíveis fatores de influência para condutas 
autolesivas entre detentas da Colônia Penal Feminina do Recife. Seus objetivos foram 
compreender a especificidade do comportamento de autolesão na situação de privação de 
liberdade e formular estratégias de intervenção que pudessem diminuir a incidência dessa 
prática. Como instrumentos, foram elaborados dois questionários: o primeiro para realizar um 
censo com todas as detentas, determinando a extensão do comportamento autolesivo e 
selecionando a amostra; o segundo para aplicação nos sujeitos selecionados, detalhando esse 
comportamento. Para coleta de dados qualitativos, utilizamos um diário de campo e 
entrevistas semidirigidas aplicadas coletivamente. A análise dos dados foi feita através do 
método quantitativo de análise estatística descritiva e do método qualitativo de análise 
temática. Participaram 77,02% da população prisional. Destas, 17% apresentavam condutas 
autolesivas e 53% passaram a apresentar essa conduta apenas após terem sido presas. E ainda: 
68% afirmaram não sentir dor durante o ato de ferir-se. Concluímos que este comportamento 
relaciona-se a fatores institucionais, que consideramos de grande relevância para a psicologia 
social: alívio de sofrimento psíquico advindo do ambiente carcerário; uso de drogas; 
tentativas de manipulação para obter vantagens no presídio e tentativas de comunicação e 
afirmação da individualidade num ambiente coletivo.  
Palavras-chave: autolesão; penitenciária; comportamento. 

 
 

G07. A fotografia que retrata laços desfeitos em busca de novos nós.  
Autores: Merylaura Porto da Silva1 (estagiária do Curso de Psicologia/UFAL), Adélia Augusta 
Souto de Oliveira2 (profª drª Psicologia Social/UFAL), Juliano Almeida Bastos3 (psicólogo do 
CAPS), Fabiano Santos de Lima4 (estagiário do Curso de Psicologia/UFAL).  

 
Resumo: O presente trabalho pretende relatar as atividades de extensão comunitária 
desenvolvidas junto ao CAPS no interior do Estado, cujo objetivo foi refletir sobre o cotidiano 
dos usuários em seu contexto social e em sua moradia. São realizados passeios semanais pelas 
ruas da cidade e, na medida do possível e do convite de cada usuário, visitam-se os familiares 
em suas casas. Este percurso é fotografado, bem como seus familiares e sua moradia. A 
escolha do local a ser retratado é de responsabilidade de cada usuário que tanto pode ser o 
autor da foto quanto o personagem a ser fotografado. O uso da autoria fotográfica se mostrou 
um importante instrumento de aproximação e comunicação, seja entre os usuários ou entre 
estes e seus familiares. Estes passeios permitiram um contato com os demais moradores, 
promovendo encontros e espaços de sociabilidade, ampliando a proposta de tratamento. O 
reconhecimento da cidade ocorria à medida que se passava por suas ruas, levantando-se 
questões sobre os locais vistos, contando-se histórias vividas. Promoveu-se uma troca de 
olhares ente usuários e moradores, bem com a resignificação por parte destes de quem são os 
usuários de um CAPS. Intensificou-se a importância da participação da família no tratamento 
dos usuários.  
Palavras-chave: Autofotografia; CAPS; Reforma Psiquiátrica; Sócio-histórico-cultural 
 
 
G08. Criatividade como dispositivo para ação do psicólogo em saúde mental 
Autor(es): Ana Lúcia Gonçalves B. Alves (bolsista mestrado FACEPE), Ana Paula Leal de Aguiar 
(bolsista mestrado FACEPE), Dra. Ana Lúcia Francisco 
 
Resumo: Quando se reflete acerca da criatividade, vincula-se imediatamente a arte, tal como 
o teatro, a dança. Ao se relacionar psicologia com criatividade, é possível pensar na arte 
como ferramenta terapêutica? Essa indagação motivou a produção deste trabalho que se 
dirige, especificamente, pensar a criatividade como dispositivo para a ação do psicólogo em 
saúde mental. Fundamentado no conceito de saúde sugerido pela OMS, que a define como 
bem estar físico, mental e social - o processo criativo pode ser concebido como a expressão 
de saúde emocional. A criatividade, por sua vez, possibilita a construção de tramas de sentido 
na condição humana de se ser no mundo; propicia o sentido da existência e a abertura ao 
outro. Adotando-se como metodologia uma revisão bibliográfica, voltada as pesquisas, 
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experiências e estudos realizados por psicólogos que utilizam em sua prática clinica a arte 
como meio de abordagem terapêutica, pretende-se que este trabalho possa contribuir para a 
abertura de novas modalidades de prática clínica no campo da saúde mental e da psicologia 
social. Acredita-se que, frente à revisão de paradigmas em todos os campos do saber, a 
Psicologia e a clínica não podem ficar a margem desse processo. Observa-se, desde já, revisão 
de práticas e teorias neste campo e é neste sentido que este trabalho pode vir a contribuir, 
também.  
 
 
G09. Estágio em clínica psicossocial : diálogos possíveis no campo da saúde mental 
Autor(es): Luisa Xavier; Pedro Santos; Suzana Libardi; Vasco Gomes. Orientador: Benedito 
Medrado 
 
Resumo: Este trabalho apresenta uma análise descritiva e reflexiva sobre as trajetórias de 
estágio curricular em Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), a partir de uma abordagem 
teórico-metodológica que contempla as especificidades desse campo. Os CAPS se inserem 
num novo contexto sócio-político e ético-cultural que se destina ao cuidado de sujeitos 
sociais em crise, na perspectiva da reforma em saúde mental. Nesse campo, o profissional de 
Psicologia é chamado a atuar numa perspectiva multiprofissional e interdisciplinar, o que 
implica invariavelmente numa reflexão sobre a dimensão psicossocial na produção do 
sofrimento psíquico. Consonante com o objetivo do encontro, propomos diálogos entre as 
construções contemporâneas da Psicologia Social e a Clínica Psicossocial como possibilidades 
de aprimoramento do olhar crítico sobre o fazer psicológico no contexto da Saúde Pública e 
do Sistema Único de Saúde. Para tal tarefa, nossa análise – de natureza reflexiva aos moldes 
de uma pesquisa-ação –, focaliza a experiência de estágio durante um ano, em dois CAPS na 
cidade do Recife. Os resultados dessa vivência são apresentados e discutidos a partir de três 
eixos: 1) o acompanhamento de atividades grupais, 2) a atenção individual e 3) a relação 
entre estagiários, saber psicológico e instituição, à luz das reflexões sobre as relações 
institucionais e a construção teórico-prática de estágio. 
 
G10. Depressão pós-parto: uma reflexão acerca dos estudos desenvolvidos entre os anos 
2000 e 2007 
Autor(es): ELAINE MUNIC TORRES FERREIRA; ARAÚJO, H. L; FARIAS, H. M; PEREIRA, A. K. S. 
OLIVERIA, L. C. B; BEZERRA, Y. G. V. D.; MEDEIROS, L. 
 
Resumo: OBJETIVOS: Objetivou realizar um levantamento de estudos científicos publicados 
sobre a Depressão Pós-parto (D.P.P.). METODOLOGIA: Utilizou-se pesquisas bibliográficas em 
periódicos brasileiros publicados entre os anos de 2000 e 2007, indexados junto ao Scielo 
(www.scielo.br). As buscas partiram do uso de palavras-chave (depressão pós-parto, DPP, 
depressão e depressão puerperal). DISCUSSÃO: Foi localizado um quantitativo restrito de 15 
artigos publicados em periódicos. Nos estudos, eram abordados aspectos desencadeantes da 
depressão de ordem psicológica, biológica, social e/ou cultural. Destacaram-se como 
variáveis explicativas a idade materna, escolaridade, ocupação, estado civil, abortamentos 
anteriores, prole, prematuridade, aceitação da gravidez, expectativas e, desestruturação 
familiar, social e psíquica. Percebe-se a D.P.P. como um fenômeno de origem multifatorial, 
cujo estudo possibilitou uma melhor compreensão acerca dos prejuízos envolvendo a 
maternidade, relação familiar e o desenvolvimento da criança. QUESTIONAMENTOS PARA A 
PSICOLOGIA SOCIAL: Foi possível observar a necessidade da realização de novos estudos de 
focos biopsicossociais. É válido ressaltar que o amadurecimento de estudos nesta área suscita 
um maior respaldo à atuação do psicólogo nos mais diversos campos. Os achados sugerem que 
o surgimento de novos estudos para que se possa atender de forma adequada as necessidades 
atribuídas a esta depressão. 
 
 
G11. O atendimento à população de rua adulta com transtorno mental na cidade do Recife 
Autor(es): Cintia Maria da Cunha Albuquerque 
 
Resumo: Este trabalho se insere no campo da Psicologia Social construcionista e se propõe a 
refletir sobre a temática do direito e acesso à saúde da população de rua. Procuro 
compreender como a população de rua adulta com transtornos mentais está sendo cuidada na 
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cidade do Recife, identificando instituições acionadas e fluxos de encaminhamentos dados 
para esta população, no contexto da Reforma em Saúde Mental. Para alcançar meus objetivos 
escolhi três casos para trabalhar e, através de entrevistas aprofundadas com profissionais do 
IASC, identifiquei que instituições foram buscadas no processo de cuidado em saúde mental 
dos moradores de rua escolhidos. As entrevistas estão em fase inicial de análise, porém 
algumas considerações já podem ser feitas. Os CAPS - que deveriam ser a porta de entrada 
em saúde mental - não têm acolhido a população de rua sob a justificativa da ausência da 
referência familiar e territorial. Parece ter havido um processo de naturalização com relação 
ao imperativo da referência sócio-familiar e/ou comunitária para a aceitação no tratamento 
em saúde mental. Por outro lado, a família não corresponde a essa determinação, negando-se 
também ao acolhimento dessa população. Espero que ao fim da pesquisa, estas reflexões 
sirvam de subsídios para construção e reformulação de políticas públicas voltadas a esta 
população. Além disso, acredito que a psicologia - e demais profissões que compõem o campo 
da saúde mental - precisa rever seus procedimentos, para que o direito ao acesso ao cuidado 
em saúde mental seja ampliado para qualquer pessoa que dele necessite.  
 
G12. Representação Social dos Imigrantes Africanos acerca da Qualidade de Vida e do 
Bem-estar Subjetivo 
Autor(es): Lúcia Maria dos Santos Barreto,Maria da Penha de Lima Coutinho 
 
Resumo: Este estudo fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais (TRS), 
debruçando-se sobre o contexto de vida de imigrantes africanos que vivem em João 
Pessoa/PB. Seus objetivos foram apreender as representações sociais dos imigrantes 
africanos, acerca da qualidade de vida (QV) e do bem-estar subjetivo (BES), identificando 
variáveis sócio-demográficas e avaliando QV e BES. Tratou-se de uma pesquisa descritiva com 
metodologia multimétodo, aplicada em amostra não probabilística de conveniência, 
constituída de 52 imigrantes africanos. Foram utilizados 03 instrumentos: questionário sócio-
demográfico; Escala do Bem-Estar Subjetivo – BES e Escala WHOQOL – bref. Os resultados 
foram processados pelo programa Excel, por análise de conteúdo de Bardin, e pelo pacote 
estatístico SPSS (versão 15.0). Os participantes são em maioria estudantes, solteiros, jovens, 
católicos, que pensam em retornar para o seu país de origem (86,5%).  Quanto às respostas da 
escala do Bem-Estar Subjetivo (BES), observou-se que os afetos positivos (X = 3,88 e DP = 
0,668) se sobressaem aos negativos (X = 2,64 e DP = 0,578). O BES dos imigrantes africanos 
encontra-se em um nível consideravelmente bom, sem diferença significativa entre os afetos 
negativos, positivos e satisfação com a vida. A avaliação da qualidade de vida foi mais alta 
nos domínios: psicológico (X = 4,l4 e DP = ,488) e físico (X = 3,87 e DP = ,457).  Assim, os 
resultados apreendidos dos imigrantes pesquisados apresentam poder discriminatório nestas 
duas facetas, com associações referentes à QV e ao Bem-Estar, demonstrando, por meio das 
respostas dos instrumentos aplicados, que possuem uma boa qualidade de vida.  
 
 
G13. Quando a boa mãe passa ser aquela que não alimenta: um estudo sobre as 
dificuldades de incorporação das campanhas da transmissão vertical do HIV na cidade de 
Sobral – Ceará 
Autor(es): Aluísio Ferreira de Lima; Diva Rodrigues Daltro Barreto; Ana Albaneila Costa de 
Lima 
 
Resumo: Segundo o Ministério da Saúde, denomina-se transmissão vertical do HIV a situação 
em que a criança é infectada pelo  vírus da AIDS durante a gestação, o parto ou por meio da 
amamentação. Sabe-se que existem medidas eficazes para evitar o risco de transmissão 
vertical do vírus HIV, tais como: o diagnóstico precoce da gestante infectada, o uso de drogas 
anti-retrovirais, o parto cesariano programado, a suspensão do aleitamento materno, 
substituindo-o por leite artificial (fórmula infantil) e outros alimentos, de acordo com a idade 
da criança. Da mesma maneira, são realizadas campanhas de saúde regulares que incentivam 
o pré-natal, no qual toda gestante deve  realizar o teste HIV. O objetivo dessas ações é evitar 
que haja a transmição do vírus da mãe para a criança. Entretanto, a partir de uma 
experiência de estágio básico, reforçada com os referenciais teóricos estudados na disciplina 
de Psicologia Comunitária, do curso de Psicologia da Universidade Federal do Ceará – 
UFC/Campus Sobral, foi verificado que ainda existem gestantes que não aderem a estes 
cuidados. Da constatação surgiu o projeto que ora iremos apresentar, que procura entender a 
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partir do relato dessas mulheres, as dificuldades de adesão às formas de prevenção, 
entendendo que este estudo pode contribuir na adoção de estratégias que possam ter maior 
efetividade. O lócus de atuação serão os PSF’s (Programa de Saúde da Família); o Centro de 
Referência e Infectologia Francisco Luis da Costa e a Casa de Apoio Madre Rosa Gattorno na 
cidade de Sobral. 
 
 
G14. Saúde em Cena: Cultura e Arte como Estratégias de Reinserção Psicossocial no 
Cuidado em Saúde Mental 
Autor(es): Joana Silva Piedade e Aléssia Silva Fontenelle  
 
 
Resumo: Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são uma das estratégias substitutivas de 
atenção em Saúde Mental que visam não apenas tratar a doença, mas interferir positivamente 
no cotidiano da vida do usuário. Um recurso terapêutico bastante pertinente no CAPS são as 
oficinas terapêuticas. O presente trabalho que tem por objetivo: relatar a experiência da 
criação de uma Oficina Terapêutica de Teatro e Expressão em um CAPS da cidade de 
Petrolina/PE, no intuito de promover a re-socialização dos portadores de transtorno mental 
por meio de expressões culturais e artísticas. Sua metodologia constituiu-se na realização de 
encontros semanais com duração de 1h. Foram utilizadas técnicas baseadas na metodologia 
do Teatro do Oprimido, criada pelo teatrólogo Augusto Boal na década de 70. Discussão: Essa 
oficina vem proporcionando aos usuários um espaço de verbalização através da expressão 
artística, dando oportunidade aos usuários do CAPS de realizarem o trabalho de circunscrever 
os termos de sua existência. Levantamos os possíveis questionamentos à Psicologia Social: 
que estratégias possíveis de intervenção podem surgir no contexto do Centro de Atenção 
Psicossocial? Como pensar o desafio da (re)inserção dos portadores de transtorno mental na 
sociedade e do reconhecimentos desses sujeitos  enquanto cidadãos a partir de uma 
perspectiva da Psicologia Social?     
Palavras-chave: CAPS, Oficina Terapêutica, Reinserção Social.  
G15. Imagem corporal por adolescentes de João Pessoa – PB 
Autor(es): Karla Carolina Silveira Ribeiro;  Ana Alayde Werba Saldanha; Raquel Farias Diniz 
Resumo: exposição a fatores de risco comportamentais, como alimentação inadequada e 
sedentarismo têm, com freqüência, início na adolescência. Estes fatores estão associados ao 
desenvolvimento da maioria das doenças crônicas não transmissíveis que lideram as causas de 
óbito na vida adulta no país e no mundo. O presente estudo teve como objetivo descrever e 
analisar as características sócio-demográficas, alimentação, imagem corporal e atividade 
física em adolescentes da cidade de João Pessoa – PB. Tratou-se de um estudo descritivo de 
corte transversal. Contou com a participação de 375 estudantes matriculados na 7ª e 8ª série 
do ensino fundamental e das séries do ensino médio de escolas públicas e privadas da cidade 
que responderam a um questionário estruturado auto-aplicável com módulos temáticos que 
variam em número de perguntas. Os dados foram analisados utilizando o Software SPSS.for 
Windows - versão16. Com a média de idade correspondente à 15 anos (DP=2,4), 44,2% dos 
respondentes são do sexo masculino e 55,8% do sexo feminino, 94% dos respondentes 
relataram saúde de boa a excelente, 23% dos respondentes se qualificam como magros ou 
muito magros e 12% se vê como gordo ou muito gordo, 60% dos respondentes afirmaram estar 
fazendo algo (tentando ganhar ou perder peso) e 32% afirma já ter feito, ou estar fazendo 
dieta. Os resultados demonstram que os adolescentes apresentam insatisfação em relação a 
sua imagem. Este estudo disponibilizou dados de referência para um estudo prospectivo, que 
acompanhará longitudinalmente possíveis modificações de comportamento da população alvo, 
visando orientar intervenções em saúde adequadas aos adolescentes. 
 
 
G16. AUTOCONCEITO DE ADOLESCENTES ESCOLARES 
Autor(es): Karla Carolina Silveira Ribeiro; Ana Alayde Werba Saldanha; Isabel Cristina 
Vasconcelos de Oliveira 
Resumo: O conceito que os indivíduos elaboram deles próprios procede dos processos 
cognitivos e é caracterizado como um sistema complexo e dinâmico de percepções, crenças e 
atitudes de um indivíduo sobre si mesmo, que atua na interpretação e organização das 
experiências dos sujeitos. Com base neste pressuposto, a presente investigação visa observar 
quais características são mais evidenciadas por adolescentes escolares no autoconceito 
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destes, discriminando em função de variáveis sociais. Para tanto, foi realizado um estudo 
transversal na cidade de João Pessoa/PB, com uma amostragem não-probabilística, acidental 
de 296 sujeitos de escolas públicas e particulares, respondendo ao Inventário dos Esquemas 
de Gênero do Autoconceito (IEGA) e a um instrumento sociodemográfico. De modo geral, os 
adolescentes apresentaram autoconceito positivo. Em função do gênero, especificamente, os 
dados sugerem que a visão positiva de si e a competitividade estão mais presentes no público 
feminino. Os adolescentes masculinos, por sua vez, trazem como mais forte a Passividade, 
estando associado à cognições negativas, sendo a idade fator preponderante na percepção 
negativa de si e na tolerância. Os resultados desse estudo nos apontam uma potencial 
mudança nos estereótipos sociais, sobretudo nos adolescentes masculinos, que segundo seus 
próprios relatos, passam a se definir a partir de características voltadas a passividade. Em 
suma, estar ciente destes achados, seja este relacionado a sexo, idade ou tipo de instituição 
freqüentada, nos permite elaborar estratégias mais coerentes, que se adaptem melhor ao 
perfil dos adolescentes, seja no âmbito familiar, escolar ou social. 
 
 
G17. Sobre Atenção Básica na Saúde, PSF e Psicologia – iniciando um diálogo 
Autor(es): Renata Guerda, Jefferson Bernardes, 
 
Resumo: Este trabalho busca apresentar algumas reflexões sobre a inserção da Psicologia no 
campo Atenção Básica  em Saúde. É fruto do Trabalho de Conclusão de Curso da graduação 
em Psicologia, pela Universidade Federal de Alagoas. Trata-se de uma revisão de literatura 
sobre Atenção Básica na Saúde, Programa Saúde da Família (PSF) e a Psicologia, bem como 
suas interfaces. Constitui-se como um ensaio que buscou problematizar a inserção da 
Psicologia no atual contexto das políticas públicas de saúde na Atenção Básica - PSF. 
Desenvolvendo-se, desta forma, a partir dos princípios políticos e organizativos do Sistema 
Único de Saúde. Contextualiza-se numa proposta de um saber-fazer das práticas psi que seja 
conjugado às rupturas frente ao modelo médico hegemônico na produção do cuidado. 
Agregando assim, elementos que produzam novas relações nas práticas em saúde: vínculo, 
acolhimento, cuidado, responsabilização, pactuação, educação e emancipação. O PSF sinaliza 
hoje para estas possibilidades de mudança e a Psicologia deve ser também rede articuladora 
deste processo. Destacamos alguns aspectos que envolvem esta relação como sendo fios 
condutores para mudança, tais como: prática profissional, formação acadêmica, ações 
intersetoriais, ética e políticas públicas. Adota a Psicologia Social, a Saúde Coletiva e os 
princípios do SUS como referencial teórico na problematização da temática. Destaca ainda, a 
necessidade de ampliação da construção do olhar da Psicologia no campo da saúde; se 
propondo, desta forma, a estabelecer um diálogo entre a produção teórica da Psicologia 
neste contexto e as experiências tecidas neste período inicial de estruturação do PSF.   
 
G18. Adolescentes em Conflito com a Lei e Sintomatologia Depressiva: Um Estudo das 
Representações Sociais 
Autor(es): Ionara Dantas Estevam; Maria da Penha de Lima Coutinho. 
Resumo: As situações de estresses prolongadas nas quais sobrevivem os adolescentes em 
conflito com a lei de instituições de ressocialização sob medida sócio-educativa de privação 
de liberdade favorece o surgimentos de distúrbios psico-afetivos em particular a depressão. 
Este estudo objetivou investigar a prevalência de indicadores de depressão entre 
adolescentes em conflito com a lei em regime de privação de liberdade, e apreender as 
representações sociais da depressão do ponto de vista cognitivo e afetivo. A amostra constou 
de 87 adolescentes do sexo masculino, privados de liberdade na cidade de João Pessoa/Pb. 
Utilizou-se como instrumento o Inventário da Depressão Infantil - CDI e a Técnica do Desenho–
Estória com Tema. Os dados coletados foram analisados por meio da análise de conteúdo 
temática (Bardin, 1991). Os resultados do CDI apontaram uma prevalência em torno de 28% da 
amostra e os resultantes da técnica do desenho–estória com tema evidenciaram dois campos 
semânticos, um constituído por dimensões psico-afetivas, representado pelos sentimentos de 
isolamento, de desesperança, de angústia; e outro por dimensões comportamentais, 
objetivada pelos elementos de raiva, de agressividade, de inutilidade e medo face ao futuro. 
Os campos semânticos mencionados acarretam emoções de conotação negativa que associada 
às adversidades sociais podem desencadear reações depressivas. As representações sociais 
apreendidas nesse estudo sinalizam uma resposta concreta à necessidade de preencher um 
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vazio normativo no que se refere às diretrizes do atendimento técnico, operacional e 
institucional da prática sócio-educativa de privação de liberdade.  
G19. Percepção dos adolescentes de classe social menos favorecida em relação à auto-
imagem corporal 
Autor(es): Juliana Rodrigues de Albuquerque, Íria Raquel Borges Wiese, Edilane da Silva 
Freitas, Lidianny do Nascimento Gonçalves Braga, Karla Carolina Silveira Ribeiro, Camila 
Batista Nóbrega Paiva, Ana Alayde Werba Saldanha  
Resumo: Objetivo: Avaliar a percepção dos adolescentes de classe social menos favorecida 
acerca da auto-imagem corporal. Método: Participaram 470 estudantes da rede estadual de 
ensino da cidade de João Pessoa-PB, sendo 205 masculinos (43,2%) e 265 femininos (55,9%), 
entre 14-20 anos de idade, com média de 16 anos para ambos os sexos. O instrumento 
utilizado foi baseado no Behavioral Risk Factor Surveillance System.  Os dados foram 
analisados através de estatística descritiva. Resultados: Os adolescentes possuem média de 
peso e altura de 53,2 kg e 1,61m para o sexo feminino e 62,6 kg e 1,73m para o sexo 
masculino. No que diz respeito à avaliação do peso, 23,2% dos adolescentes se consideram 
magros, enquanto que 65,4% vêem seu próprio peso como normal. Pôde-se verificar que 21,5% 
possuem o desejo de perder peso, enquanto que 28,5%, de ganhar. A prática de atividade 
física para perder peso foi revelada em 39% dos casos, e a dieta esteve presente em 21,7% dos 
participantes.  Outros comportamentos como: o uso de medicamentos para perder peso; 
jejum de 24 horas; e a indução de vômitos e utilização de laxantes foram verificados em 
16,1% dos estudantes, bem como o uso de anabolizantes em 3,8% . Conclusão: Embora a 
maioria da amostra se perceba como normal em relação ao peso, constatou-se, em muitos 
casos, práticas relacionadas à insatisfação corporal, tanto para perder quanto para obter 
peso. Esses resultados apontam que a busca da estética imposta midiática e socialmente 
podem levar a comportamentos de risco para a saúde. 
 
 
G20. Psicologia na Comunidade: a Extensão Universitária Contribuindo com o Serviço 
Público de Saúde 
Autor(es): Marísia Oliveira da Silva; Mateus do Amaral Meira; André de Lima Gomes; Rafaela 
Ferreira da Silva 
Resumo: Na Paraíba, uma experiência em psicologia na atenção básica vem acontecendo 
desde 2004, numa comunidade de baixa renda da cidade de João Pessoa, através do Projeto 
“Para Além da Psicologia Clínica: Psicologia e Atenção à Saúde na Comunidade Maria de 
Nazaré”. Este projeto encontra-se articulado ao “Projeto Educação Popular e Atenção à 
Saúde da Família”, o qual congrega extensionistas de diversos cursos da Universidade Federal 
da Paraíba. Conjugando os instrumentais teórico-metodológicos da Psicologia Humanista 
(Abordagem Centrada na Pessoa), da Psicologia Social-Comunitária e da Educação Popular, o 
projeto vem desenvolvendo ações tanto de caráter individual quanto coletivo na comunidade. 
Algumas dessas ações são: visitas domiciliares às famílias; plantão psicológico na Unidade de 
Saúde da Família; elaboração e participação de programas na rádio comunitária e articulação 
com a Equipe de Saúde da Família e com a Associação de Moradores da Comunidade Maria de 
Nazaré. Como resultados dessa experiência tem-se observado o aprendizado, por parte dos 
extensionistas, de novas formas de atuação no âmbito da atenção básica, no sentido de 
inserir a psicologia “para além” do modelo clínico tradicional (individualizante e privado), 
possibilitando às classes populares uma maior atenção à saúde, seu empoderamento e 
contribuindo para o resgate da sua cidadania. 
 
 
G21. As práticas de cuidado às pessoas com sofrimento psicologico: uma análise sobre o 
trabalho do psicólogo na atenção básica em saúde mental 
Autor(es): Luciana Fernandes de Medeiros Azevedo (FACEX), Martha Traverso-Yépez (UFRN) 
 
Resumo: O presente trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado da primeira autora. O 
objetivo é identificar e analisar à luz das diretrizes da Reforma Psiquiátrica as práticas de 
saúde diante de queixas do tipo “nervos” na Atenção Básica no Sistema Único de Saúde (SUS). 
O método adotado é a Etnografia Institucional, que busca problematizar e analisar as relações 
sociais no contexto da experiência cotidiana. Sendo assim, foi analisada aqui a experiência de 
duas psicólogas de distritos sanitários diferentes da cidade do Natal/RN. Observa-se que 
alguns dispositivos, preconizados pelo Ministério da Saúde, como o apoio matricial ainda não 
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está totalmente implantado nos serviços de PSF. Apesar da alta demanda de pessoas com 
sofrimento psíquico, ambas participantes sentem dificuldades no cuidado a esses usuários. As 
práticas desenvolvidas tendem a ser heterogêneas apesar da formação, mais voltada para a 
clínica individual. As condições de trabalho no sistema público de saúde também aparecem 
como obstáculos para o desenvolvimento de outras atividades de cuidado. Porém, é o 
engajamento político no campo da saúde mental que diferencia fortemente a prática dessas 
psicólogas. A formação política do psicólogo deve ser mais discutida na graduação, 
principalmente no que se refere às políticas públicas. 
 
 
G22. Percepção dos adolescentes de classe social menos favorecida em relação à auto-
imagem corporal 
Autor(es): Juliana Rodrigues de Albuquerque, Íria Raquel Borges Wiese, Edilane da Silva 
Freitas, Lidianny do Nascimento Gonçalves Braga, Karla Carolina Silveira Ribeiro, Camila 
Batista Nóbrega Paiva, Ana Alayde Werba Saldanha  
 
Resumo: Objetivo: Avaliar a percepção dos adolescentes de classe social menos favorecida 
acerca da auto-imagem corporal. Método: Participaram 470 estudantes da rede estadual de 
ensino da cidade de João Pessoa-PB, sendo 205 masculinos (43,2%) e 265 femininos (55,9%), 
entre 14-20 anos de idade, com média de 16 anos para ambos os sexos. O instrumento 
utilizado foi baseado no Behavioral Risk Factor Surveillance System.  Os dados foram 
analisados através de estatística descritiva. Resultados: Os adolescentes possuem média de 
peso e altura de 53,2 kg e 1,61m para o sexo feminino e 62,6 kg e 1,73m para o sexo 
masculino. No que diz respeito à avaliação do peso, 23,2% dos adolescentes se consideram 
magros, enquanto que 65,4% vêem seu próprio peso como normal. Pôde-se verificar que 21,5% 
possuem o desejo de perder peso, enquanto que 28,5%, de ganhar. A prática de atividade 
física para perder peso foi revelada em 39% dos casos, e a dieta esteve presente em 21,7% dos 
participantes.  Outros comportamentos como: o uso de medicamentos para perder peso; 
jejum de 24 horas; e a indução de vômitos e utilização de laxantes foram verificados em 
16,1% dos estudantes, bem como o uso de anabolizantes em 3,8% . Conclusão: Embora a 
maioria da amostra se perceba como normal em relação ao peso, constatou-se, em muitos 
casos, práticas relacionadas à insatisfação corporal, tanto para perder quanto para obter 
peso. Esses resultados apontam que a busca da estética imposta midiática e socialmente 
podem levar a comportamentos de risco para a saúde. 
 
G23. Rede de SAÚDE MENTAL do Município  do Recife: Um projeto  seus desafios e 
contextos 
Autor(es): Maria Hygina de C D Fonseca  
Resumo: Este trabalho apresenta  uma análise das mudanças ocorridas na saúde mental ao 
longo de 7 anos  da  atual gestão da Prefeitura da Cidade de Recife. Apresentamos um 
registro factual: o que havia antes, o que se modificou, o que foi criado, quais os novos 
serviços e as novas ações, que realizações foram promovidas. Temos muito para dizer. No 
entanto, mudanças só são importantes quando a enumeração do que foi feito se articula a 
uma análise de seu impacto e alcance.O objetivo deste relato é apresentar a política de 
saúde mental implantada no Município e ao mesmo tempo discutir o impasses e  desafios 
desta política. Uma discussão sobre o que foi feito, o que deixou de ser feito e o que 
poderia ter sido diferente. É necessário considerar as características do trabalho realizado 
no Recife na área de Saúde mental, em suas articulações e seu contexto; refletir sobre a 
direção que se procurou imprimir ao processo e as escolhas que se impõem pelo respeito a 
esta direção; avaliar  a coerência da trajetória, sendo possível uma interrogação de seus 
efeitos. Questionar até que ponto esta rede está atendendo aos objetivos da Reforma 
Psiquiátrica. Como conviver como os dois modelos, ou seja, ter uma rede substitutivo e ao 
mesmo tempo, muitos leitos psiquiátricos. 
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G24. Educação Sexual e Reprodutiva: reflexões acerca das práticas de saúde destinadas 
aos adolescentes na ESF nos municípios de Petrolina/PE e Juazeiro/BA. 
Autor(es): VIEIRA, Sâmella S.; SANTOS, Roseléia C.; BRITO, Rita Luiza G. R.; ANDRADE, Paula 
Matos; CALLOU, Jayce Layana L.; COSTA, Ivana Morgado; PAIXÃO, Leilane Almeida; SOUZA, 
Bruna Barreto C.; TORRES, Tatiany Soares; SAMPAIO, Juliana. 
Resumo: A Estratégia Saúde da Família (ESF), pautando-se na promoção da saúde, deve 
propiciar ações de educação em saúde. Pensando na garantia dos direitos sexuais e 
reprodutivos, a Educação Popular em Saúde, ao apoiar-se na construção coletiva do 
conhecimento, configura-se como importante dispositivo para a prevenção das DST/Aids 
especialmente entre os adolescentes. Nessa perspectiva, tendo como referencial teórico-
metodológico a Psicologia Social e a análise das práticas discursivas (SPINK), este estudo visa 
refletir acerca das ações de educação sexual e reprodutiva desenvolvidas na ESF para a 
promoção da saúde sexual de adolescentes em Petrolina/PE e Juazeiro/BA. Para tanto, foram 
realizadas 1024 horas de observações participantes em 8 equipes de saúde da família das 
referidas cidades, cobrindo todos os distritos sanitários, 74 entrevistas semi-dirigidas com 
profissionais das equipes (médicos, enfermeiras e agentes comunitários de saúde) e grupos 
focais com cerca de 360 adolescentes cadastrados. Evidenciou-se que, nas equipes 
pesquisadas, não há atividades de educação sexual e reprodutiva voltadas para o público 
adolescente. Além da falta de insumos de prevenção e material educativo, as ações de saúde 
restringem-se à prescrição de métodos contraceptivos, e as construções sociais partilhadas 
pelos profissionais associam o uso do preservativo às práticas sexuais marginalizadas. Os 
adolescentes, por sua vez, não reconhecem a ESF como espaço para a discussão de direitos 
sexuais e reprodutivos, sendo suas idas apenas para tratamento de enfermidades. Assim, faz-
se necessário repensar as estratégias de educação sexual e reprodutiva disponíveis aos 
adolescentes, visando à garantia de seus direitos, tendo como base a integralidade da 
atenção. 
 
 
G25. Sensibilizando na formação para uma prática afetiva na saúde 
Autor(es): Ana Maria Sá Barreto Maciel, Isolda de Marilak da Silva Campos 
 
Resumo: Ao falarmos de afetividade não podemos deixar de considerar as emoções que são 
expressões da vida afetiva e que são acompanhadas de reações breves e intensas do 
organismo em resposta de um acontecimento inesperado. Segundo Henri Wallon a afetividade 
possui papel fundamental no desenvolvimento da pessoa pois, é por meio dela que o ser 
humano demonstra seus desejos e vontades. A psicologia, por ter um olhar sobre o ser 
humano é uma ciência que estuda o individuo em diferentes contextos, por isso, traçamos 
como objetivo analisar a importância da influência dos aspectos afetivos dos técnicos de 
enfermagem na formação e exercício profissional. A metodologia utilizada é a qualitativa, 
onde foi utilizada entrevistas semi-estruturadas, observação participante e encontros para 
sensibilizar à práticas humanizadas na relação profissional de saúde e paciente. Os 
relacionamentos quando são trabalhados no que diz respeito a afetividade, promove 
seguridade e confiabilidade na ação vivencial. A partir dos dados obtidos, pode-se observar 
que os sujeitos pesquisados revelaram que quando existe a oportunidade de falar dos medos e 
angústias provocadas pela realidade mórbida presente na atividade do profissional de saúde, 
possibilita um bem-estar interior e um olhar humanizado para o paciente. Constituir 
afetividade, é se dispor a viver sentimentos e emoções que promovam equilíbrio psíquico. 
Observa-se também, que os relacionamentos afetados pelas emoções quando não trabalhados 
dificultam o estabelecimento de uma relação humanizada. Conclui-se que os sentimentos 
afetam de forma positiva ou não os relacionamentos, dependendo de como se encontra a 
afetividade do técnico de enfermagem. Promover encontros com dinâmicas psicológicas é 
possibilitar ao individuo um encontro consigo mesmo, é promover espaço de vida, de 
solidariedade, de humanização e, sobretudo, de amor.  
 



 

 51 

G26. Cuidando do cuida(dor): um importante enfoque para a psicologia social 
Autor(es): OLIVEIRA, Carolina; MILENA, Manuela 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância do papel da Psicologia 
Social Comunitária no “Cuidado aos Cuida(dores)”. Numa sociedade em que tem havido uma 
enorme desvalorização do sujeito, o homem vem sofrendo e junto com ele, as várias esferas 
da sociedade vêm tendo seus valores modificados: família,  educação e trabalho. Este último 
tem sido bastante atingido, principalmente no que concerne à lógica capitalista. Em algumas 
profissões, cujo fazer está ligado diretamente com o cuidado ao outro, existe um maior 
agravante: os trabalhadores que cuidam se deparam, também, com a dor e o sofrimento 
latentes. Surgindo uma preocupação com essa realidade e a partir do estágio curricular de 
psicologia clínica na comunidade foi realizado um trabalho psicológico de grupo, com 
estagiários do curso de pedagogia, cuja prática curricular se dava com pacientes infantis, 
numa sala de aula não tradicional, localizada na brinquedoteca de um hospital da cidade do 
Recife. Essa prática proporcionou um encontro com esse sofrimento e com a temática do 
“Cuidar do Cuida(dor)”. Nesse sentido, diante de toda a gama de possibilidades da psicologia, 
a Psicologia Social Comunitária faz-se bastante relevante pelo fato de se utilizar de métodos 
e processos de conscientização, estimular os participantes do grupo a desenvolver seu papel 
de sujeitos de sua própria história, ativos na busca de soluções para os problemas 
enfrentados, ou seja, sujeitos críticos e autônomos.  
 
 
G27. Intervenções em um grupo de epilépticos em uma unidade de saúde 
Autor(es): Cicera Gomes da Silva; Milliam Carla Cavalcante do Nascimento; Adelia Augusta 
Souto de Oliveira; Adriana Tavares de Barros Almeida; Ana Laura Montes Reis; Manon de 
Oliveira Melo 
 
Resumo: Este trabalho trata da vivência de uma disciplina acadêmica com o objetivo de 
realizar intervenções no âmbito da Psicologia junto a comunidade. Foi escolhido trabalhar 
com um Grupo de Epilépticos em uma Unidade de Saúde, objetivando proporcionar um maior 
espaço para expressão de sentimentos com relação a doença, viabilizar discussões e reflexões 
sobre a saúde física e mental, perceber as demandas emergentes a fim de construir as 
temáticas de intervenções e possibilitar uma maior compreensão sobre as limitações e 
possibilidades diante das conseqüências da epilepsia. Os alunos a princípio realizam 
observações do funcionamento do grupo a fim de conhecer a realidade do mesmo e planejar 
as atividades a serem propostas, confeccionando relatos de campo após todas as visitas feitas 
ao local, adotando uma metodologia adaptada às necessidades e interesses do grupo. Teve-se 
como proposta inicial a apresentação e discussão de temas relacionados à educação em saúde 
visando abordar alguns aspectos da condição sócio-econômica-cultural do grupo. No entanto 
apesar de entendermos que o trabalho realizado é uma necessidade para o grupo notamos 
que talvez não seja a demanda mais emergente para eles, já que buscam beneficios materiais 
imediatos – assistencialismo. Diante disto nos questionamos: como  a psicologia social deve 
agir neste contexto. 
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 Eixo temático H   | Trabalho 
 
 
H01. Programa Jovem aprendiz no contexto brasileiro 
Autor(es): Manuella Castelo Branco Pessoa, Maria de Fátima Pereira Alberto 
 
Resumo: objetivo desse artigo é contextualizar, baseado em textos teóricos, a formação de 
jovens para o mercado de trabalho a partir do Programa da Aprendizagem do Governo 
Brasileiro. Desde a Antiguidade crianças e adolescentes são utilizados como mão-de-obra. 
Apesar de lutas e contestações, Leis e Convenções a exploração continua. No Brasil, a partir 
do século XVIII temos um histórico de várias tentativas de disciplinamento e recrutamento 
destes para o trabalho, como forma de diminuir a criminalidade e vagabundagem nas ruas, 
através de programas e instituições criadas pelos governos. No ano 2000, através da Lei 
10.097, foi regulamentado o Programa da Aprendizagem, que atende o público de 14 aos 24 
anos, sendo realizado primeiramente pelas empresas do Sistema S, e mais tarde por Escolas 
Técnicas e Entidades Sem Fins Lucrativos. Uma das Instituições que realizam esse trabalho é o 
CIEE, tendo como objetivo assessorar as empresas na contratação de aprendizes fornecendo 
capacitação, competências básicas para o trabalho e cidadania, dando preferência ao 
atendimento de jovens vinculados à rede pública de ensino. Vários autores, como Macedo 
(2005), Silva (2006), Pereira (2006) e Dias (2006), têm identificado que o atual programa de 
aprendizagem não demonstra ter como real finalidade à inserção no mercado de trabalho, se 
mostrando ainda como uma forma de disciplinamento e recrutamento.  
 
H02. Cultura Organizacional : uma análise de base psicossocial 
Autor(es): Regina Coeli Araújo da Silva, Ana Lúcia Gonçalves Bezerra Alves, Ana Lúcia 
Francisco 
 
Resumo: Em geral a cultura é vista como um complexo de padrões concretos de 
comportamentos: costumes, usos tradições e hábitos. No entanto, ela também pode ser 
concebida como um conjunto de mecanismos de controle social, ou seja, como dispositivo 
para ordenar e normatizar o comportamento. Uma das formas de controle social se dá através 
de regras e códigos organizacionais. Outra modalidade é aquele em que se busca resultados 
mediante os mecanismos de competição econômica, idealização do sucesso nos negócios, na 
vida pública e privada. Segundo Enriquez (1992), a organização oferece uma cultura, quer 
dizer, uma estrutura de valores e de normas, uma maneira de pensar, um modo de apreensão 
do mundo que orientam a conduta de seus diversos autores. As pessoas estão ligadas às 
organizações não apenas por laços materiais e morais ou por vantagens econômicas, mas, 
também, por laços psicológicos. Utilizando como metodologia um levantamento sistemático 
da bibliografia, dos estudos e pesquisas acerca da cultura organizacional, o objetivo deste 
trabalho é aprofundar estes conhecimentos, sobretudo no que diz respeito a ação do 
psicólogo clínico nas organizações. No que concerne às formas de intervenção de base 
psicossocial, acreditamos que esse estudo possa oferecer aos estudantes e profissionais de 
psicologia subsídios teóricos e práticos, visando melhor compreensão e intervenção junto aos 
fenômenos que se revelam no âmbito das organizações e que se apresentam como demanda 
social. 
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 Eixo temático I  | Educação 
 
I01. Investigação da relação sintomatologia depressiva e estratégias de aprendizagem no 
contexto do Ensino Médio 
 
Autor(es): Mônica Dias Palitot, Maria da Penha de Lima Coutinho, Yara Toscano de Brito 
Natália Ferreira Damião, Giovanna Barroca  

 
Resumo: Na literatura especializada observa-se estudos realizados em torno da depressão no 
contexto escolar, contudo são incipientes aqueles que buscam relacionar sintomas depressivos 
e o uso de estratégias de aprendizagem. Neste direcionamento este estudo objetivou 
investigar a relação entre a presença da sintomatologia depressiva e o uso de estratégias de 
aprendizagem com estudantes inseridos no contexto escolar do ensino médio (1º, 2º e 3ºano) 
na cidade de Natal-RN. Os dados foram coletados pelos instrumentos: Inventário da Depressão 
Infantil, Escala de Estratégia de Aprendizagem e um  Questionário sócio-demográfico. Os 
resultados demonstraram um índice epidemiológico da sintomatologia depressiva de 10,5% o 
que é considerado pela literatura, um número bastante expressivo; 52% eram do sexo 
feminino, com idades entre 14 a 17 anos, sendo que 31,3% apresentavam história escolar de 
reprovação e 67,7% sem reprovação. Relacionado às estratégias de aprendizagem os 
resultados apontam que a sintomatologia depressiva interfere de maneira negativa no uso de 
estratégias de aprendizagem e demonstram também que grande parte dos alunos apresentou 
escores superiores à média de 91,0 pontos na Escala de Estratégia, indicando que a maioria 
da amostra reporta usar estratégias cognitivas e metacognitivas durante a realização de 
tarefas escolares e de estudo.  Questionamentos: Qual o conhecimento que os professores 
têm da depressão? Qual a influência da depressão na aprendizagem? Qual a importância das 
estratégias de aprendizagem para a aprendizagem? Qual a representação social dos 
estudantes do ensino médio a respeito da depressão?  
Palavras-chaves: Depressão, Estratégias de aprendizagem, Ensino Médio 
 
I02. Significado do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade em discursos de 
professoras do ensino fundamental. 
Autor(es): Simone Patrícia da Silva, Pedro de Oliveira Filho 
 
Resumo: O presente artigo é resultado de uma pesquisa cujo objetivo era identificar e 
analisar o significado do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade em discursos de 
professoras do ensino fundamental. Para efetivar o estudo foram efetuadas 22 entrevistas 
individuais com professoras das redes pública e particular de Pernambuco com formações 
diversas e cujo tempo de exercício profissional varia de 2 a 23 anos. Constatou-se nos 
discursos das educadoras um conhecimento bastante fragmentado a respeito do distúrbio e de 
seus portadores. Nas falas dessas professoras, as crianças que se afastam do padrão 
comportamental tido como norma são freqüentemente vistas como portadoras de algum 
problema psicológico ou biológico, ou como membros de famílias problemáticas. Ou seja, as 
crianças (ou suas famílias) são implicitamente, responsabilizadas pelo seu desempenho 
escolar. O estudo aponta a insuficiência da formação acadêmica e continuada das docentes 
face às dificuldades comportamentais e de aprendizagem e mostra que esse despreparo, além 
de favorecer encaminhamentos médicos prematuros a fim de justificar os problemas do 
discente, gera posicionamentos fatalistas e conformistas em relação ao seu aprendizado. A 
análise esclarece que o conhecimento limitado das professoras produz a formação de 
estereótipos a respeito do aluno TDAH (ou alunos mais ativos que a média) e leva a criação de 
táticas de controle que enfatizam a imobilidade e silêncio excessivo no ambiente escolar. 
Portanto, a pesquisa traz contribuições para o debate educacional, pois ressalta a influência 
dos discursos médico e psicológico na construção de relações no espaço escolar, práticas 
pedagógicas e currículo escolar.   
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I03. O Processo de Avaliação da Aprendizagem Experienciado pelo Estudante do curso de 
Graduação em Psicologia da UFPE 
Autor(es): Rafaela Milena dos Santos, Alexandre Franca Barreto  
 
Resumo: A importância dos processos da avaliação da aprendizagem como parte integrante do 
processo ensino-aprendizagem é considerada alavanca para o crescimento e o 
desenvolvimento do estudante. Admitindo isto, a pesquisa deu-se neste âmbito de 
preocupação da formação acadêmica, tendo como objetivo geral compreender através do 
estudante de Graduação em Psicologia da UFPE como é que ele experiencia os processos de 
avaliação da aprendizagem aos quais são submetidos institucionalmente. Para tanto, ocorreu 
a participação de 15 estudantes do 6º período do curso de Graduação em Psicologia da UFPE e 
matriculados na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento 2, sendo a coleta de dados feita 
por uma aplicação coletiva de questionários e uma entrevista semi-estruturada, realizada de 
modo individual para um único participante. Os dados passaram por análises quantitativa e 
qualitativa juntamente com o levantamento bibliográfico selecionado, com o procedimento 
de interpretação a construção de Fluxogramas, criados a partir do modelo de referenciais de 
práticas discursivas. Os resultados corroboraram com as idéias expostas por teóricos acerca da 
exploração excessiva do racional e do lógico em detrimento das esferas corporal e afetiva, 
provocando por vezes sofrimentos psíquicos, medos e ansiedades. Portanto, defendem a 
avaliação da aprendizagem de forma integral e inter-relacionada para possibilitar um maior 
desenvolvimento da autonomia e da criatividade. Desta maneira, possuindo possibilidades de 
reflexões no âmbito geral da Psicologia Social e da Educação, em se tratar de estudantes de 
Psicologia; por e pela atuação ativa do mesmo em sua formação.  
Palavras-chave: Formação em Psicologia, Avaliação da Aprendizagem, Práticas de Avaliação  
 
 
I04. Pesquisadoras bolsistas de produtividade: onde elas estão? 
Autor(es): Bréscia F. Nonato; Cássia C. Viana; Viviane A. Silva; Cláudia Mayorga; Joana Ziller  
 
Resumo: Esta pesquisa insere-se no esforço do  programa Conexões dos Saberes na UFMG de 
mapear a exclusão no contexto acadêmico, suas formas de reprodução através dos 
mecanismos da socialização e educação. Apesar dos avanços verificados no acesso e produção 
do conhecimento científico, há muitos sujeitos alijados nesse processo.    Nesse âmbito a 
pesquisa investiga a distribuição das bolsas de produtividade do CNPq na UFMG, considerando 
o status da pesquisa para a universidade. Trata-se de uma modalidade de premiação aos 
pesquisadores que se destacam na comunidade acadêmica junto a seus pares, conforme o 
nível de produtividade. Em 2007, havia na UFMG 2.446 professores/as universitários, deste 
total, 569 professores/as, o equivalente a 23,26% estavam enquadrados em um dos níveis de 
produtividade do CNPq: A pesquisa apontou disparidade na distribuição numérica e 
hierárquica entre homens e mulheres. Em números absolutos são 362 homens e 207 mulheres 
a compor o grupo seleto de pesquisadores selecionados através do mérito pelo CNPq. Há 
distanciamento no que se refere à categoria em que estão enquadrados os pesquisadores e as 
pesquisadoras com uma sub-representação de mulheres nos níveis mais elevados do CNPq, 
denunciando a inserção desprestigiada das mulheres na área da pesquisa.        Estes índices 
reiteram como o ensino superior tem sido espaço tradicionalmente marcado pela insuficiente 
presença de algumas categorias como a de gênero, e a necessidade de apresentar 
instrumentos de intervenção que propiciem o reconhecimento igualitário.  
 
 
I05. Contos de fadas na EJA: Retratando o valor da mulher. 
Autor(es): Elza Melo da Silva 
 
Resumo: O presente trabalho é uma iniciativa curricular da disciplina de Prática de Ensino II 
orientada pela profª. Norma Pinheiro. Pretende refletir sobre os preconceitos e a violência 
contra a mulher, que se instalam de forma sorrateira na visão dos contos de fadas. 
Instrumento valioso, facilitador da formação da consciência crítica e ética. Através do mesmo 
o individuo além de entrar no processo de encantamento, da fantasia, identificar-se com os 
personagens, iluminar sua realidade a partir da história narrada, desenvolve a linguagem 
entre outros posicionamentos que podem levar a atitudes de enfrentamento da vida 
cotidiana. Parte-se do pressuposto de que o professor na condição de educador pode 
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despertar valores em defesa da mulher que ao longo da história exerce papel importante no 
desenvolvimento da humanidade. Tomando por base o "Método Paulo Freire" temos que o 
primeiro princípio diz respeito à politicidade do ato educativo, é a indissociação pela qual se 
faz a construção dos processos de aprendizagem da leitura e da escrita do processo de 
politização. Dessa maneira, [...] alunos e professores são engajados numa dimensão crítica e 
criativa no processo da construção do conhecimento, onde todos ensinam e todos aprendem 
um processo criador e recriador ligados às próprias experiências existenciais e origens 
culturais. Tanto professor quanto alunos percebem suas realidades criticamente e criam 
conhecimento dentro e por intermédio do diálogo. Por esse motivo, o aspecto relevante da 
pedagogia de Freire é sua perspectiva epistemológica no processo de criar conhecimento; sua 
relação com as experiências existenciais e culturais [...] (FREIRE, 2002). 
 
 
I06. Trabalho e Educação no Semi-Árido Alagoano: (Des)encontros nas Políticas PÚBLICAS  
Autor(es): Antonio César de Holanda Santos, Maria Edna de Lima Bertoldo  
Resumo:  O objetivo é tratar da expropriação do trabalho no semi-árido alagoano através das 
políticas de educação no campo, a partir da análise de leis, diretrizes e artigos científicos 
sobre a educação no campo, baseado na ontologia marxiana, focando a discussão na 
influência do capital no trabalho do agricultor do semi-árido alagoano.  As hipóteses são de 
que a educação no semi-árido alagoano expropria o trabalho do agricultor deste contexto, em 
suas políticas com fundo concentrador de riquezas do capital, e que para isso tais políticas 
atuam para gerar força de trabalho com qualificação mínima, reduzindo o ser humano a 
mercadoria; e de que nem sempre as políticas públicas são contra-hegemônicas, pois o que 
muitas vezes assim se anuncia traz aspectos contraditórios em seus princípios inicialmente, e 
em suas práticas ora veladas, ora explícitas de expropriação do trabalho deste agricultor, via 
instrumentos de um Estado que atua para desconstruir qualquer processo de luta da classe 
trabalhadora, seja urbana, seja rural. Visa-se também um olhar e atuação de uma Psicologia 
Social articulada com uma Educação para além do capital no campo, como processo 
primordial em prol de uma nova sociedade, realmente emancipada, não bastando consolidar 
cidadania e democracias capitalistas. 
 
I07. O aluno colaborador na escola 
Autor(es): Rita de Cássia Albuquerque Araujo 
Resumo: O presente trabalho visa, através de intervenção social no espaço escolar, criar um 
ambiente de aprendizagem, crescimento e espaço de convivência e interação capazes de 
suscitar nos sujeitos,comprometimento social do saber institucionalizado.     Em uma escola 
da rede particular de ensino, dividimos em pequenos grupos alunos do ensino médio, que 
obtiveram notas superiores à média, e os que apresentaram dificuldades de aprendizagem, e 
no sistema de “monitoria” promover encontros , para que pudessem estudar as disciplinas do 
Ensino Médio, com o objetivo de, melhorar o aproveitamento dos alunos ditos “com 
dificuldades escolares”, e dar aos chamados “CDFs” visibilidade e participação nos grupos, 
visto que esses alunos geralmente encontram dificuldade em se agrupar.     No Brasil, 
principalmente a partir da Ditadura Militar, a educação tem se constituído como definidora do 
status quo do sujeito, sendo utilizada como meio de legitimar a dominação, o que se reflete 
ainda hoje numa escola que não ensina nossos jovens a pensar criticamente nem a vislumbrar 
os saberes adquirido como facilitadores da convivência social.     Faz-se necessário que todos 
os que se ocupam da educação constituam a vanguarda ante a incerteza de nossos tempos e 
visualizando a formação integral do sujeito, dando lugar a um movimento em prol de uma 
sociedade ética, que vislumbre a cidadania e a dignidade da pessoa humana, onde, para que 
alguém se sobressaia, não seja necessário que outro se anule; onde saberes diversos possam 
ser contemplados e vistos como complementares.  
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I08. Universidade em cena: uma possibilidade de experienciar a Psicologia Social na 
academia 
Autor(es): SANTOS, Suely Emilia de B.; AMORIM, Cleide Maria V.; ARAÚJO, Thales N. Q.; 
FLORENCIO, Edjeysa Damares G.; MONTEIRO, Cláudia G.; NUNES, Jaise F.; NUNES, 
Laudineide Maria F.; NASCIMENTO, Liza Minelle S.; RIBEIRO, Daniela N.; SANTOS. Gilvanice 
Maria S. dos; SOUSA, Luanda Raquel A. B. de; SOUZA, Marciana da S.; VASCONCELLOS, 
Catarina G. do N.; VELOSO, Chris Emanuelle de A. 
Resumo: Essa proposta narra a atividade “Universidade em Cena”, realizada na 
FAVIP/ASBAP. Seu objetivo foi criar um espaço de interlocução entre o universo acadêmico, 
psicodramático e a sociedade civil, discutindo o tema Como Sobreviveremos? e, propondo 
Ações transformadoras e Co-responsabilidade. Utilizamos a metodologia Socionômica de 
Moreno, na modalidade de intervenção/investigação socioeducacional. No semestre 
articulamos, com estudantes do 3º período de Psicologia, o tema ao programa da disciplina 
Psicologia Social. No 1º ato socionômico surgiu o tema protagônico: A Violência nas Relações 
Humanas. Daí realizamos uma pesquisa-ação sobre como estamos sobrevivendo à violência. 
No 2º ato compartilhamos as entrevistas sobre a violência conjugal e a violência advinda do 
Morro do Bom Jesus, identificando estratégias para lidar com o fenômeno. Apareceram 
novas questões: Como sobreviveremos na intimidade de nossas relações afetivas sexuais? e 
Como sobreviveremos, enquanto alunos/as de Psicologia, a invisibilidade social nas relações 
humanas? Propomos ações transformadoras e de co-responsabilidade, num inter-
relacionamento entre academia e o social: Criar espaços para reflexão sobre a questão de 
gênero com mulheres e homens; Realizar um trabalho na IES com os/as alunos/as de 
Psicologia sobre a invisibilidade social nas relações humanas; Passar a cumprimentar as 
pessoas, das mais variadas formas, enquanto circulam nos corredores da faculdade. No 3º 
ato um compartilhar criativo através de banneres de várias cidades do Brasil. A partir dai 
indagamos: temos feito do espaço acadêmico um lugar de construção da Psicologia Social? 
Que intimidade há entre os/as estudantes de Psicologia e a Psicologia Social? Que 
visibilidade tem a Psicologia Social no espaço curricular? 
 
 
I09. Sentidos de Violência Contra Mulheres Entre Educadores/as em Formação 
Autor(es): Rodrigo Mello; Benedito Medrado 
Resumo: O presente trabalho trata-se de um projeto de pesquisa em andamento no Curso de 
Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE. Está inserido no atual debate sobre a violência contra mulher no 
contexto brasileiro, considerando a importância da Lei “Maria da Penha” no sentido de 
coibir as diversas formas de violência de gênero no Brasil. Além disso, o trabalho está sendo 
pensado a partir do Projeto de Lei Nº 2.431/2007 da Deputada Federal Maria do Rosário 
(PT/RS) que visa implementar em escolas públicas a adoção de conteúdos e práticas de 
combate a violência contra mulheres para discutir o tema, possibilitando pensar melhor a 
própria militância de políticas públicas que objetive a não violência contra as mulheres e 
meninas no Brasil. Este projeto ainda está em andamento e visa utilizar de metodologia 
qualitativa, colhendo informações a partir de entrevistas semi-estruturadas entre 
professores/as em formação na UFPE. Objetiva analisar os sentidos que educadores/as em 
formação dão a violência contra mulheres.  
 
 
I10. Ludicidade no aprender: possibilidade de um encontro afetuoso e criativo  
Autor(es): Isolda de Marilak da Silva Campos, Ana Maria Sá Barreto Maciel 
 
Resumo: A aquisição do conhecimento é algo que preocupa muitos educadores, 
principalmente no que diz respeito à maneira pela qual o educando vai construir este 
conhecimento.  O lúdico tem se apresentado como componente primordial no processo ensino 
– aprendizagem, pois possibilita um aprender brincando. A relação entre conhecimento e 
criatividade abre caminhos para um componente ativo que é a afetividade, as emoções, o 
sentir.  Parece que não podemos dicotomizar o lúdico da afetividade, pois as atividades 
lúdicas ajudam a desenvolver as relações afetivas do sujeito com os outros e com o mundo no 
qual ele se encontra. Para este trabalho utilizou-se a revisão literária.  Nesta pesquisa, as 
contribuições de Winnicott, revelou a importância da relação entre o fantasiar e o sonhar, no 
que diz respeito à construção da personalidade do aprendente, condição inacabada do 
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indivíduo, pois somos eternos aprendizes. Ser feliz é a meta de todos porque a felicidade é o 
maior objetivo do homem integral.  Portanto procurar a felicidade é missão de cada pessoa.  
Mesmo que não se ache a felicidade de imediato, mas os momentos felizes devem acontecer, 
e nada melhor deles acontecerem no espaço acadêmico.  A Instituição de ensino sempre foi e 
será lugar de aprendizado e as brincadeiras e jogos podem está presentes na sala de aula, 
como um propósito de aprender brincando, se divertindo, sorrindo e tendo prazer em viver o 
conhecimento científico. Tanto a psicologia, como a pedagogia e a psicopedagogia estudam a 
ludicidade e nos oferecem novas concepções sobre a nova ciência do século: a ludicidade.  
Sabemos que nenhuma modificação é feita da noite para o dia, contudo repensar na prática 
da formação do ensino superior é introduzir, o prazer de brincar aprendendo, conhecendo a 
ludicidade como uma condição de expressar a arte de ensinar, a didática do ensino superior. 
 
I11. Acadêmicos de psicologia e a extensão universitária: uma contribuição para a 
inclusão social nas escolas da rede municipal de ensino de Caruaru-pe 
Autor(es): Maria do Socorro Ferreira Santos, Ana Maria Sá Barreto Maciel 
 
Resumo: A Educação Inclusiva resgata a importância de um novo olhar da sociedade, da 
necessidade de ambientes menos restritivos, da educação para todos. A participação dos 
psicólogos no sistema educacional é de fundamental importância, para estabelecer espaços 
de discussões, tentando minimizar as barreiras conflituosas com relação à política de 
inclusão, transformando as instituições de ensino em espaços abertos para a diversidade. 
Pensando em viabilizar uma prática acadêmica que possibilite meios de como lidar com a 
diversidade humana, alunos de Psicologia estão desenvolvendo um trabalho junto às escolas 
municipais de ensino de Caruaru/PE, permitindo apreciar as diferentes experiências humanas, 
estimulando o reconhecimento do potencial de todo Ser Humano. Adota-se uma metodologia 
qualitativa, com análise descritiva, observação participante e questionário semidirigido. As 
atividades apontam a importância de unir forças, de agregar parceiros, na busca de 
aproximação de saberes, como também, de diluir fatores que auxiliam o distanciamento da 
política de inclusão educacional. A inclusão vista como sofrimento de diferentes qualidades 
recupera o indivíduo, sem tirar a responsabilidade do Estado. É o individuo que sofre, mas a 
gênese deste sofrimento estar nas intersubjetividades delineadas socialmente. Proporcionar 
uma formação embasada e voltada a integrar uma prática humanizada, contribuindo na 
construção de um novo cenário social, é fundamental, e um forte aliado para possibilitar essa 
mudança é a EDUCAÇÃO. No processo de inclusão escolar é preciso que haja uma 
transformação no sistema de ensino que venha beneficiar toda e qualquer pessoa, levando-se 
em conta a especificidade do sujeito e não mais as suas deficiências e limitações. Neste 
sentido, que a instituição de ensino tem que visar não apenas assegurar a transmissão das 
qualificações necessárias para força de trabalho; mas, especialmente, despertar no alunado e 
nos educadores seu compromisso como agente transformador da Sociedade, possibilitando 
condições de um novo pensar e agir no mundo.   
 
 
I11. Prática da dinâmica de grupo educando educadores  
Autor(es): Ana Maria Sá Barreto Maciel, Isolda de Marilak da Silva Campos 
 
Resumo: Para desenvolver o senso de existir e pensar sobre esse mundo, se faz necessário 
lembrar que tudo advém do processo do ato de educar. Bem como apreender que é através da 
educação que se dá a construção do senso crítico e de percepção da vida como um ser no 
mundo de forma ética e humana. Contudo, os educadores precisam se apossar de uma 
maneira que vise à construção de uma relação que promova a edificação do saber de forma 
harmoniosa, afetuosa e criativa. Pensando nessa conjuntura, o objetivo deste trabalho tem 
por finalidade possibilitar a prática da dinâmica de grupo como um meio oportunizador dos 
educadores utilizá-la na vivência escolar. Pois todo Ser humano está inserido em algum grupo 
ou em vários grupos. Pessoas com contextos, situações sociais, valores e crédulos diferentes; 
e o professor/educador precisa visualizar esses aspectos e aprender a lidar com eles. Desta 
forma, buscando este aprendizado foi aplicado uma metodologia que contemplou momentos 
com dinâmicas de grupo, utilizando-se as práticas sociométricas, e um questionário semi-
estruturado, para análise dos dados. Ressignificar a visão da didática foi uma das questões 
que deram fundamentos para os sujeitos da pesquisa aprofundarem o valor da ciência do 
ensinar. Essa visão busca se apropriar do saber para vivenciar o ensino, ou seja, a prática do 
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ensinar tem que ser aplicada de maneira que proporcione a liberdade de criar, o senso de 
dignidade, e uma trajetória que prime pela cidadania. A resistência e a inflexibilidade são 
componentes que o educador não pode apresentar, pois cultivar o discernimento, a bondade 
e, sobretudo, a humanidade, que se estabelece num movimento da história dos seres 
humanos, é que deve ser seu aprendizado constante.   
 
 
I12. A extensão universitaria em psicologia: a educação inclusiva como compromisso 
social 
Autor(es): Ana Maria Sá Barreto Maciel, Valeriana Porto Pastor 
Resumo: Os benefícios da inclusão na vivencia escolar são diversificados, oportunizando os 
alunos, enquanto crianças, a aprender a lidar com as diferenças e a conquistar atitudes, 
habilidades e valores necessários para uma sociedade inclusiva, estabelecendo o preceito de 
todos enquanto, cidadãos brasileiros. Além de possibilitar aos professores a desenvolverem 
aptidões profissionais que contribuíam para uma socialização justa e igualitária, onde todos 
os indivíduos devam ser respeitados e valorizados nas suas adversidades. O objetivo deste 
trabalho é mobilizar e incentivar o alunado de Psicologia desde o inicio da sua formação a 
promover uma interação entre a teoria e a prática, viabilizando uma formação que prive pelo 
compromisso social, proporcionando ao acadêmico, condições de analisar e participar da 
política educacional brasileira; trabalhando com ações voltadas para a cidadania e os Direitos 
Humanos, com aqueles considerados diferentes. Optamos por uma metodologia de natureza 
quali-quantitativa com entrevistas e observação participante em escolas publicas da rede 
municipal de ensino da cidade de Caruaru-PE. Nessa perspectiva, estamos desenvolvendo um 
trabalho de Palestras Educativas, Seminários, Fóruns de discussões e Estudos dirigidos nas 
escolas da rede municipal de Caruaru-PE. Os dados coletados estão sendo interpretados 
através da análise de conteúdo e relatórios de pesquisas. Acreditamos que a necessidade de 
se construir um sistema educacional de qualidade para todos impõe uma forma de atuação 
diferenciada por parte daqueles que trabalham no campo da educação e especialmente os 
psicólogos que irão atuar neste campo. O ensino superior pode e deve ser visualizada numa 
perspectiva cidadã, não pode ser encarada como uma utopia, pois a importância da educação 
se constrói no desenvolvimento da interação constante do homem com a sociedade, tanto no 
que diz respeito a questões políticas, sociais e culturais, quanto nas questões humanas, de 
desenvolvimento pessoal.   
 
I13. Experiência discente na vivência de dinâmica de grupo: o aprender fazendo 
Autor(es): Ana Maria Sá Barreto Maciel, Isolda de Marilak da Silva Campos 
Resumo: Estar inserido na academia é está vinculado no universo do saber, aprendendo e 
apreendendo novos conhecimentos que serão vividos e experienciados em toda a vida 
profissional. Mas como se sentir pronto para o meio da aplicabilidade desses conhecimentos 
sem uma vivência prévia? Como se sentir preparado para enfrentar o mercado de trabalho ao 
final de um curso de graduação se não se tem ainda a experiência de alguém que já está 
inserido nesse contexto? Diante dessas reflexões, surgiu a necessidade de refletir a 
importância de unir a teoria à prática e avaliar as implicações inerentes a essa relação. Este 
trabalho tem como objetivo analisar a importância da vivência em sala de aula, através da 
dinâmica de grupo e problematizações acerca das práticas profissionais. Para este trabalho 
foi utilizada a metodologia qualitativa com entrevista participativa e análise da mesma. Teve-
se como resultado a compreensão de se ter um novo olhar para a relação dialógica entre 
docente e discente como fonte incentivadora e motivadora para o processo de ensino 
aprendizagem. O acadêmico é o sujeito da prática educacional, é no cenário da universidade 
que ele deve ter uma experiência viva, crítica e libertadora. Proporcionando-o meios que 
valorizem e aprimorem suas habilidades cognitivas, sociais e emocionais para unir esses 
enfoques a uma prática inovadora, na busca de construir possibilidades para uma vivência de 
uma cidadania plena, com dignidade e ética, necessários para uma relação profissional sem 
cobranças, nem disputa pelo poder. Esta condição possibilita a habilidade para enfrentar os 
desafios sem se machucar, preparando-o para conviver socialmente, sentindo que persistir em 
novos rumos, é preciso sempre. E essas reflexões acontecem no espaço acadêmico, o discente 
tem que ser mobilizado a refletir, e a conviver numa dimensão social dentro de uma 
sociedade plural.  
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I14. Dinâmica de grupo e a ludicidade: uma relação de identidade  
Autor(es): Ana Maria Sá Barreto Maciel, Isolda de Marilak da Silva Campos 
Resumo: A expressão “Dinâmica de Grupo” foi criada por Kurt Lewin, mas  no Brasil foi Pierre 
Weil que a introduziu, tendo como objetivo desenvolver a qualidade de atuação do individuo 
como membro de um grupo e como líder. Já a ludicidade não deve ser entendida como o 
abandono à seriedade, mas a união do aprender com o ser feliz.  O lúdico permite representar 
o mundo, criando e recriando, transformando e reinventando para que seu mundo interior 
adquira maturidade para compreender qual o lugar que o conhecimento toma em seu 
universo. Não é aprender por aprender, mas conscientemente aprender a aprender o que está 
aprendendo para que o educando seja um ser consciente de si mesmo. Diante destes dois 
fatos, o objetivo deste trabalho é demosntrar a junção da dinâmica de Grupo com a 
ludicidade na prática acadêmica, como forma de melhor interagir com o meio, vivenciando e 
experienciando situações reflexivas da realidade e do próprio ato de existir e produzir 
ciência. A metodologia utilizada foi a utilização de uma revisão literária, onde pode-se 
analisar a importância da não dicotomização da ludicidade com a dinâmica de grupo. A união 
dessas duas vertentes tende a criar uma identidade que ajuda os educadores na ação de 
educar através das vivências e  práticas humanizadas, possibilitando meios de se inteirar das 
problematizações. Sentir-se como se estivesse vivendo é sentir-se com o outro em sua 
essência, é deixar se envolver e perceber fragilidades e fortalezas advindas de si, vistas no 
outro. 
 
I15. Projeto Kara a Kara de Educação sobre drogas: uma co-construção através do método 
psicossocial. 
 
Autor(es): Dímitre Sampaio Moita, Guto Mariano Correa, Iuri de Abreu Menezes, Janine de 
Carvalho Bonfadini, Karlinne de Oliveira, Marcela Rebouças Gomes, Marden Gomes de Castro, 
Melina Sousa Gomes, Pedro Henrique Rocha Ribeiro, Rafael José Assunção Oliveira, Thomaz 
Rocha Fernandes, Verônica Siqueira Araújo. 
 
Resumo: O Projeto Kara a Kara é uma parceria do Núcleo de Psicologia do Trabalho – NUTRA – 
e Núcleo de Estudos sobre Drogas – NUCESD – com Secretaria Municipal de Educação de 
Fortaleza – SME. Tem como proposta a construção de um espaço coletivo de aprendizagem 
através da reflexão crítica dos jovens alunos das escolas da rede municipal de Fortaleza 
acerca de sua própria realidade. Para tal, tem como eixo central a “educação sobre drogas”. 
Partindo dessa perspectiva, o Projeto aborda a temática das drogas contextualizada com três 
outras temáticas: identidade, sexualidade e trabalho. Tem como proposta metodológica o 
método psicossocial de trabalho e intervenção, o qual entende o sujeito humano construído a 
partir de seu contexto, e considera o momento e a situação sócio-histórica dos alunos 
participantes do projeto. O Kara-a-kara atende um público alvo de estudantes com idade 
entre 13 e 19 anos. Nos grupos são realizadas rodas de conversa com o intuito de possibilitar 
uma discussão rica e produtiva que atenda, prioritariamente, à demanda dos estudantes. Para 
tanto, utilizamos recursos didáticos tais como projeção de slides, exibição de filmes, músicas 
e a realização de oficinas que tornem o ambiente favorável a uma posterior problematização 
dos assuntos a serem debatidos. O referido Projeto traz inúmeras reflexões para o campo da 
Psicologia. Na medida em que trabalha com a “educação sobre drogas”, em detrimento da 
“educação para as drogas”, ilustra que uma outra abordagem sobre a questão pode trazer 
resultados positivos para os jovens, imediatamente, suas famílias e a sociedade, de modo 
mais amplo. 
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