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Programação 
 

27 de novembro de 2019 
 

8h00-8h30 - Credenciamento e Café da Manhã 
  

8h30-9h00 - Abertura 
  

9h00-12h00 - O olhar clínico nas ações da Psicologia no Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social - Coordenação Prof. Dr. Rafael 

Bianchi Silva (Vice-Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - UEL) 
Mestranda em Psicologia UEL - Kathia Regina Galdino de Godoy 

Mestranda em Psicologia UEM - Simone Paula Aparecida Rodrigues  
Prof. Dr. Daniel Polimeni Maireno 

  
12h00-14h00 - Almoço 

  
14h00-18h00 - Serviços-escola de IES públicas: dificuldades, desafios 

e experiências exitosas - Coordenação Profa. Dra. Ana Cristina Paes Leme Giffoni 
Cilião Torres (Coordenadora de Estágio de Psicologia - UEL) 

Profa. Dra. Débora Patricia Nemer Pinheiro 
Prof. Dr. Pablo de Carvalho Godoy Castanho 

Profa. Dranda. Ana Vitória Salimon Carlos dos Santos  
  

28 de novembro de 2019 
 

8h00-9h00 - Café da Manhã e Sessão de Pôsteres 
  

9h00-12h00 - A Clínica no cenário Centro de Socioeducação e na 
Penitenciária de Londrina: experiências profissionais e seus 

desdobramentos 
Profa. Dra. Eneida Santiago 

Psic. Lilian Chanquini Fernandes 
Ms. Ricardo Lopes Simões 

  

12h00-14h00 - Almoço 
  

14h00-17h00 - A Psicologia no Tribunal de Justiça: ações e 
encaminhamentos para os serviços-escola de Psicologia 

Prof. Dr. Alex Eduardo Gallo 
Ms. Josani Campos da Silva 

Ms. Laura Ferreira Lago 
  

17h00-18h00 - Encerramento e Premiação 
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COMISSÕES 

Comissão Organizadora 

Maíra Bonafé Sei 

Ana Carolina de Moraes Silva 

Ingrid Cavanha Gabriel 

Talita Barbara Pedro 

Vinicius Nicolau dos Santos 

 

Monitoras 

Claudia de Godoi Ferreira de Almeida 

Miriam Chicalski 

Patrícia Aparecida Bortolloti 

 

Comissão Científica 

Alexandre Bonetti Lima 

Ana Cristina Paes Leme Giffoni Cilião Torres  

Edneia Aparecida Peres Hayashi  

Fabiano Koich Miguel 

Lucilla Maria Moreira Camargo Simões 

Maiango Dias 

Maíra Bonafé Sei 

Renata Grossi 

Sílvia Nogueira Cordeiro 
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APRESENTAÇÃO 

Maíra Bonafé Sei 

 

A Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia chegou à quarta edição no 

ano de 2019, elencando como tema “A Clínica em suas interfaces com a Justiça”, 

tendo contado com uma parceria com o Colegiado do curso de graduação em 

Psicologia e com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Por meio dela, 

colegas atuaram como coordenadores de mesa e membros de Comissão 

Científica, avaliando os pôsteres submetidos à premiação. Além disso, discentes, 

colaboradores de projetos de ensino, pesquisa e extensão e demais interessados 

foram incentivados a apresentar seus pôsteres, que foram organizados a partir de 

cinco diferentes eixos, quais sejam: 

 Eixo 1: A prática clínica em diversos contextos - Este eixo contempla 

relatos de experiência clínica tanto nos contextos acadêmicos de estágios, 

quanto na atuação profissional.  

 Eixo 2: Projetos de ensino e o ensino da Psicologia Clínica - Trabalhos 

sobre práticas clínicas desenvolvidas a partir de projetos de ensino ou que 

tenham como temática estratégias de ensino no campo da Psicologia 

Clínica.  

 Eixo 3: Projetos de pesquisa - Trabalhos que investiguem cientificamente 

práticas clínicas desenvolvidas em diferentes contextos, seja por meio de 

estudos teóricos ou empíricos de natureza quanti ou qualitativa.  

 Eixo 4: Projetos de extensão - Este eixo contempla trabalhos clínicos 

desenvolvidos por meio de projetos de extensão. 

 Eixo 5: Estágios curriculares - O eixo inclui relatos de experiências de 

estágios curriculares de Psicologia não situados no campo das práticas 

clínicas. 

Tivemos assim um montante de 109 trabalhos inscritos, dos quais 106 

foram apresentados no evento. Os interessados em participar da premiação 

deveriam enviar o pôster que foi avaliado por ao menos dois membros da 

Comissão Científica. Os prêmios foram dados ao melhor pôster de cada categoria 

e os premiados foram: 
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Melhor pôster do Eixo 1: “Relato de caso: a importância da psicoeducação 

no processo de psicoterapia”, de autoria de Juliana de Souza Bagnolli e Vanessa 

Santiago Ximenes. 

Melhor pôster do Eixo 2: “Inquietantes estranhamento vivenciados nos 

atendimentos clínicos: negá-los ou compreendê-los?”, de autoria de Andréa 

Kioko Sonoda Gomes e Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis. 

Melhor pôster do Eixo 3: “O lugar da psicologia no atendimento de 

mulheres com vaginismo”, de autoria de Ana Carolina de Moraes Silva, Maíra 

Bonafé Sei e Rebeca Beckner de Almeida Prado Vieira. 

Melhor pôster do Eixo 4: “O uso de fotos como instrumento mediador nos 

grupos reflexivos com pretendentes à adoção”, de autoria de Isabel Cristina 

Gomes, Ana Clara Fusaro Silva Rodrigues, Bruno Bones Valdo da Costa, Catia 

Santos Zanzim, Giovanna Bittencourt e Rafael da Silva Pereira Lima. 

Melhor pôster do Eixo 5: “A arte promovendo potência de vida na 

população em situação de rua: considerações de um estágio básico em 

psicologia”, de autoria de Nayara Cristiny Gonçalves Aquino, Tainara Araújo 

Rocha, Natalia Batista Cardoso e Alejandra Astrid León Cedeño. 

Recebemos apoio do Conselho Regional de Psicologia do Paraná que nos 

cedeu pastas, blocos e canetas e da Fundação Araucária que financiou as 

passagens aéreas, alimentação e hospedagem de palestrantes não residentes na 

região de Londrina. Por fim, contamos que o apoio da Reitoria, Pró-Reitoria de 

Extensão, Restaurante Universitário e Gráfica da Universidade Estadual de 

Londrina.  

Agradecemos a parceria e apoio recebido, sem os quais não teria sido 

possível realizar um evento como esse!  

Desejamos uma boa leitura aos interessados no tema, com votos de que os 

trabalhos aqui expostos possam agregar conhecimento e contribuir para o 

aprimoramento profissional dos discentes e profissionais da Psicologia! 
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GRUPOS COM FAMÍLIAS NO CREAS: ESPAÇO DE CUIDADO 

Kathia Regina Galdino de Godoy  

Resumo 

Visando definir práticas consistentes de garantia de direitos e proteção social, a 

Política Nacional de Assistência Social, por meio de programas, benefícios e 

serviços mantém a centralidade de suas intervenções na instituição familiar. O 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS tem como 

finalidade ofertar apoio, orientação e acompanhamento de crianças e 

adolescentes em situação de ameaça ou violação de direitos e suas respectivas 

famílias e/ou responsáveis (BRASIL, 2009). Nesse cenário, a Psicologia vem 

gradativamente ocupando espaço nos serviços desta política ao longo dos últimos 

15 anos. Atualmente, os profissionais de Psicologia dos CREAS são 

constantemente convocados pelo Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 

Adolescente e pelo Poder Judiciário a colaborar para a responsabilização e 

normatização das famílias.  Sendo assim, o cotidiano de trabalho dos psicólogos 

deve extrapolar este enunciado baseados em uma reflexão crítica e uma prática 

profissional que busque problematizar não apenas as abordagens técnicas, como 

também os impactos afetivos das intervenções junto às famílias e indivíduos 

acompanhados. Esta intervenção pode possibilitar um espaço de cuidado, 

baseado no olhar e na escuta clínica, abrangendo o sofrimento do sujeito e sua 

relação com o social. Diante da efetividade do trabalho com grupos operativos 

realizado nas instituições, o presente estudo tem por objetivo elucidar algumas 

intervenções realizadas pela Psicologia no CREAS, através da prática de grupos 

operativos com famílias. De acordo com Pichón-Riviére (2005), a técnica 

operativa surge para instrumentar a ação grupal, e centraliza-se na realização de 

uma tarefa. Diante das experiências realizadas, conclui-se, portanto, que o 

trabalho com grupos operativos possibilita espaço de aprendizagem, expressão, 

comunicação, cuidado, troca de experiências e ressignificação de vivências que 

podem contribuir para a superação das violações vivenciadas.  

Palavras-chave: CREAS, família, grupos, violação de direitos. 
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INTERVENÇÃO EM GRUPO DE FORTALECIMENTO DA FUNÇÃO 

PROTETIVA – RELATO DE EXPERIÊNCIA  

Simone Paula A Rodrigues1 

Ângela Maria Pires Caniato2  

 

Resumo 

Considerando a escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual 

intrafamiliar, durante atendimentos realizados no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social, sobretudo, o sofrimento em face da não 

proteção por familiares, especialmente a mãe, fora implementada intervenção em 

grupo de fortalecimento da função protetiva de mães e responsáveis. Os objetivos 

da intervenção em grupo consistem em compreender as motivações para o não 

reconhecimento e acolhimento de algumas mães no tocante aos abusos sexuais 

vivenciados pelos filhos e auxiliar na superação das consequências decorrentes 

desta violência, a partir do fortalecimento das funções protetivas mediante a troca 

de experiências entre as mães que protegeram ou não os filhos e a intervenção 

técnica. Após a integração e o conhecimento mútuo entre as mães e as técnicas, 

assim como o resgate da história de vida de cada participante, o grupo passou a 

ser conduzido de acordo com as demandas apresentadas pelas participantes. No 

decorrer das intervenções, constatamos que as mães possuem histórias de vida 

marcadas por vínculos rompidos, violências doméstica e intrafamiliar. Embora a 

dependência financeira possa afetar o posicionamento subjetivo da mãe em 

relação à proteção dos filhos, esta não se constitui fator determinante em todos 

os casos, tendo em vista a relevância dos laços de dependência afetiva e o ideal de 

unidade familiar. Ainda que suspeitem dos abusos, algumas mulheres não 

reconhecem e desautorizam as próprias percepções. Enquanto resultados das 

intervenções, observamos uma melhor compreensão e a validação das percepções 

maternas, acerca da realidade da violência sexual, bem como dos cuidados 

necessários à constituição e desenvolvimento dos filhos, levando à prevenção de 

                                                   
1 Psicóloga, mestranda em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, CREAS 3, 
simone_psic@hotmail.com 
2 Psicóloga, doutora e docente na Universidade Estadual de Maringá, angelacaniato@gmail.com 

mailto:simone_psic@hotmail.com
mailto:angelacaniato@gmail.com
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novas situações de violência fortalecendo os vínculos familiares, além do 

estabelecimento de uma rede de apoio entre as participantes. Concluímos a 

intervenção em grupo de mães como um espaço relevante de reflexão e troca de 

experiências.  

Palavras chaves: grupo; função protetiva; mãe; incesto; psicanálise. 
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SOCIOPATOCRACIA E SUA RELAÇÃO COM A VERLEUGNUNG – 

INTUIÇÕES PRELIMINARES 

Daniel Polimeni Maireno 

Universidade Estadual de Londrina 

 

Resumo: 

Sociopatocracia é uma expressão cunhada pelo presente autor que condensa 

ideias ainda germinais, carentes de maiores desenvolvimentos, mas que parece 

melhor representar o atual regime político brasileiro. Nele destacam-se: 

naturalização de condutas violentas e anuladoras da alteridade; 

desculpabilização dos agentes de tais condutas; desqualificação das evidências 

perceptivas que, a priori, seriam plenamente suficientes para 

responsabilizar/denunciar/incriminar tais agentes; ampliação dessa tendência 

sociopática ou antissocial para além das esferas individual e privada, alcançando 

as coletividades. Daí a iniciativa de compartilhar tal noção num evento que 

pretende debater as relações entre Psicanálise, Assistência Social e Justiça. Tal 

perspectiva apoia-se tanto na psicanálise de Freud (1921, 1930) – que entende 

que os princípios válidos para a psique humana também o são para a coletividade 

– bem como na contemporânea (Figueiredo, 2008a, 2008b, 2009), por avaliar 

que, diversamente do Zeitgeist europeu do século passado em que floresceu a 

psicanálise, num arranjo contextual que favoreceu o estudo aprofundado das 

psiconeuroses e da cultura neurotizante, tendo como pilar fundamental a teoria 

da repressão (Verdrängung) (Freud, 1914), nosso Zeitgeist parece apontar para 

um funcionamento individual e social mais propenso à perversidade, à 

esquizoidia e à sociopatia, resultantes do predomínio do desmentido ou 

desautorização (Verleugnung) (Figueiredo, 2008b). Nesse cenário, conclui-se 

que as violências intrafamiliares, conjugais, parentais etc. tão presentes no 

cotidiano dos CREAS, Varas da Infância e Adolescência etc. não só se 

harmonizam como se cronificam e se naturalizam com a crescente onda de 

violências macrossociais que, apesar de chegarem aos nossos sentidos 

diariamente, têm sido desqualificadas, desautorizadas, negadas (verleugnet) pela 

massa, gerando efeitos psíquicos e sociais ainda pouco debatidos. Contra tal 
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tendência destrutiva dos laços sociais e da saúde mental, conclui-se ser 

fundamental a atuação psicanalítica, especialmente em casos de violência que 

chegam nos serviços acima citados, que estabeleça relações intersubjetivas nas 

suas diversas modalidades, transubjetiva, traumática e, especialmente, 

interpessoal (Figueiredo, 2008a, 2009), esta última sendo uma arma poderosa 

ante os efeitos devastadores da Verleugnung. 

Palavras-chave: Psicanálise; Cultura; Violência; Verleugnung. 
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DIFICULDADES, DESAFIOS E EXPERIÊNCIAS 
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A CLÍNICA ESCOLA COMO INSTITUIÇÃO: VICISSITUDES DO 

CAMPO TRANSFERO-CONTRATRANSFERENCIAL E DA 

CONSTRUÇÃO DA “PROFESSIONALIDADE” 

Pablo Castanho 

 

Resumo: 

Apesar de oferecerem campo de pesquisa expressivo para trabalhos de diferentes 

matrizes teóricos, consideramos que as reflexões sobre as especificidades da 

própria teoria da técnica do trabalho em clínicas-escolas são escassas. Nesta 

apresentação, tomamos a clínica escola como uma instituição de cuidados 

específica. Isso significa compreender que se trata sempre de um trabalho em 

equipe: estagiário, grupo de supervisão, supervisor, equipe técnica e 

administrativa e eventualmente, conforme os dispositivos de atenção: 

coterapeutas, dispositivos de cuidado complementares, rede interna e externa. 

Tal fato altera o regime transferencial dos analisandos, facilitando sua laterização 

em direção a múltiplos objetos, ao mesmo tempo em que demanda um trabalho 

com estes movimentos transferenciais recebidos pela equipe. Além do mais, 

assume-se que a contratransferência em sua dimensão de resistência convoca 

também a instituição, seus regulamentos e formatos, suas dinâmicas, 

incorporados institucionais (Pinel) e seus metaenquadres. Deste modo, esta 

apresentação objetiva oferecer algumas referências técnico-teóricas que 

permitam pensar complexidades do campo transfero-contratransferencial da 

prática nas clínicas escolas. Iniciaremos com um breve histórico dos serviços do 

centro escola do Instituto de Psicologia, e dentro, dele, da Clínica Psicológica 

Durval Marcondes. Será apresentado, de modo sucinto, o processo de 

implantação de dispositivos de psicoterapia de grupo conduzindo em formato de 

coterapia, considerando-se que neles se evidenciam mais facilmente, processos 

transfero-contratransferenciais sempre em jogo na clínica escola. Serão 

apresentadas vinhetas deste trabalho com grupos, das supervisões e de outras 

situações ocorridas em clínicas escolas. Tais experiências serão dialogadas com a 

literatura psicanalítica sobre os grupos instituídos (equipes profissionais) de 

modo a permitir avançar na identificação de especificidades do campo transfero-



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 19 

contratransferencial do trabalho em clínica escola, considerando-se elementos de 

seus metaenquadres, da formação como projeto de construção da 

“profissionalidade” e dos conceitos de intertransferência (René Kaës), e 

Homologia funcional (Pinel). 

Palavras-chave: clínica-escola; equipe; transferência; contratransferência. 
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SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA E EXPERIÊNCIAS DE 

FORMAÇÃO E AÇÃO EM UMA REGIÃO DO INTERIOR PAULISTA 

Ana Vitória Salimon-Santos 

Centro Universitário de Adamantina. E-mail: anavitoria@fai.com.br 

 

É um prazer estar nesta casa acadêmica, a qual foi meu berço de formação 

profissional e com experiências marcantes em estágios, como na própria Clínica-

escola de Psicologia (denominação da época), no Programa Pró-Egresso de 

Londrina (parceria da Universidade Estadual de Londrina - UEL com a Secretaria 

de Justiça do Estado do Paraná) e no Hospital Universitário da UEL- HURNP, no 

final da década de 80. 

Para abordar e refletir sobre as experiências do Serviço-escola de 

Psicologia do Centro Universitário de Adamantina, é importante contextualizá-lo 

em seu cenário regional e peculiaridades. 

O Centro Universitário de Adamantina (UNIFAI) é uma autarquia pública 

municipal e está localizado na região Oeste do Estado de São Paulo, no município 

de Adamantina, o qual, pelo censo de 2010, apresentava uma população de 

33.797 habitantes (IBGE, 2010). No ano de 2018 contava com 3.294 alunos 

matriculados. Não tendo fins lucrativos, mesmo havendo a cobrança de 

mensalidades dos alunos, todo recurso financeiro deve ser revertido para as 

finalidades de Ensino. 

Seu funcionamento como Centro Universitário é recente, sendo 

implantado em meados de 2017. É resultante do desenvolvimento das Faculdades 

Adamantinenses Integradas (FAI) que data de 1998, unificação da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Adamantina (FAFIA), inaugurada em 1967 e da 

Faculdade de Enfermagem e Obstetrícia de Adamantina (FEO), de 1980. 

Atualmente apresenta 31 cursos de graduação alocados em quatro 

departamentos, a saber, de Ciências Biológicas e da Saúde: Biomedicina, Ciências 

Biológicas (Licenciatura e Bacharelado), Educação Física (Licenciatura e 

Bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia e Tecnologia em Estética e Cosmética; de 
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Ciências Exatas e Agrárias: Agronomia, Ciência da Computação, Engenharia 

Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Matemática, 

Química (Licenciatura e Bacharelado), Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; de Ciências Humanas: 

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Design, Direito, 

Geografia, História, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Serviço Social; e de 

Medicina, Medicina. 

Interessante ressaltar que localizamo-nos em uma das regiões mais pobres 

do Estado de São Paulo, composta em sua maioria por cidades de pequeno porte, 

com força de trabalho agrícola, com a presença marcante de penitenciárias, parco 

comércio e industrialização, com limitados equipamentos e recursos humanos 

nas políticas públicas, enfatizando aqui a área de Saúde, na qual o município de 

Adamantina conta com um hospital geral com Pronto-Socorro (Santa Casa), 11 

Estratégias de Saúde da Família – ESF, 01 Núcleo de Atenção à Saúde da Família 

– NASF, 01 serviço residencial terapêutico – SRT, 01 Centro de Atenção 

Psicossocial – CAPS 1, 01 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, 

01 hospital psiquiátrico, sendo que situações que demandam diagnósticos e 

intervenções mais complexas são encaminhados para o Ambulatório de 

Especialidades Médicas – AME de Tupã, distante aproximadamente 70 km e para 

internações em Marília, distante aproximadamente 140 quilômetros. Muitas 

vezes os equipamentos públicos trabalham com equipes incompletas e alguns têm 

história recente, especialmente enquanto práticas psicológicas. A primeira 

psicóloga hospitalar foi contratada em 2009, ano no qual também foi implantado 

o CAPS. Neste cenário o Centro Universitário de Adamantina, através de seus 

serviços-escola, estágios curriculares e projetos de extensão, é um importante 

promotor de serviços públicos. 

Além de contar com centenas de convênios externos, o mesmo apresenta 

os seguintes serviços-escolas: Núcleo de Psicologia, Clínica de Fisioterapia, 

Clínica de Nutrição, Clínica de Odontologia, Núcleo de Práticas Jurídicas, Núcleo 

de Educação Médica, Centro de atividades físicas e Empresa Júnior. Todos 

atendem Adamantina e região. 

O curso de Psicologia foi implantado em julho de 2001, com influência 

marcante dos currículos da UNESP, da UEL e da USP, e, considerando a realidade 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 22 

regional, tem por ênfases curriculares: Psicologia e processos educativos, 

Psicologia e processos de prevenção e promoção de saúde e Psicologia e processos 

clínicos. 

Iniciou com duas turmas de 50 alunos cada, diurna e noturna, e 

atualmente oferece turmas no período noturno e integral, sendo que somente são 

preenchidas as vagas no período noturno, as quais chegam aos estágios com em 

torno de 30 a 35 alunos para cada área de estágio.  

Os estágios específicos ocorrem a partir do 7º, sendo as únicas disciplinas 

do curso para as quais existem disciplinas que são pré-requisitos para poderem 

ser cursadas. Na atual grade curricular, no 7º e 8º termos devem ser realizados 

os estágios supervisionados em Psicologia Educacional e em Psicologia do 

Trabalho, com 80 horas cada, e no 9º e 10º termos, os estágios supervisionados 

em Psicologia Clínica e Psicologia Institucional/Social, com 80 horas cada área. 

No curso temos 9 docentes psicólogos, os quais supervisionam estágios em 

no máximo duas áreas. Cada área de estágio apresenta de 3 a 5 supervisores, os 

quais desenvolvem projetos relacionados às suas áreas de formação e pesquisa, 

possibilitando diversidade de campos e práticas. 

A metodologia de supervisão é grupal. Os grupos são compostos por 5 

alunos e um supervisor, com duração de duas horas. Ocorrem 

predominantemente no Núcleo de Psicologia - NUPFAI, órgão destinado à 

organização técnica-administrativa de todos os estágios específicos e espaço 

físico destinado às atividades práticas, e alguns grupos nas salas de aula da 

Psicologia. 

Em 2010 foi implantado o curso de especialização em Psicologia da Saúde, 

o qual encontra se na oitava turma, tem atividades práticas obrigatórias, as quais, 

frequentemente, integram ações com as atividades da graduação. 

Como campos de estágios temos o próprio serviço escola de Psicologia, 

NUPFAI, dotado de salas para atendimentos individuais, em grupos, oficinas, 

reuniões, treinamentos, entre outros, e até o momento 258 campos externos 

conveniados, em torno de 40 ativos por semestre, localizados nos seguintes 

municípios: Adamantina, Água Clara (MT), Andradina, Araçatuba, Bataguassu, 

Bastos, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Herculândia, Iacri, Inúbia Paulista, 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 23 

Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Ouro Verde, Mariápolis, Marília, Martinópolis, 

Mirandópolis, Osvaldo Cruz, Pacembu, Panorama, Parapuã, Penápolis, Piacatu, 

Pracinha, Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Rinópolis, Sagres, 

Salmourão, Santópolis do Aguapeí, Três Lagoas (MT), Tupã, Tupi Paulista e 

Valparaíso. 

Os campos são dos mais variados tipos, tais como estabelecimentos de 

ensino (em sua maioria públicos); empresas (parcas, geralmente de pequeno 

porte), equipamentos das políticas públicas de Saúde e da Assistência Social, 

órgãos da Secretaria da Administração Penitenciária: Penitenciárias, Central de 

Penas e Medidas Alternativas (CPMA); Centro de Atenção ao Egresso e Famílias 

(CAEF); Hospitais (geral e psiquiátrico); APAEs; Rede Feminina de Combate ao 

Câncer, Projetos socioeducativos; Polícia Militar, Delegacias, Sindicatos; 

Instituições de Longa Permanência para Idosos, UNESP de Presidente Prudente, 

Clínicas de Odontologia, de Fisioterapia e de Nutrição da própria UNIFAI. 

Os estágios de psicologia clínica obrigatoriamente ocorrem no NUPFAI e 

das demais áreas podem ocorrer em outros locais, inclusive em municípios 

diversos, desde que existam condições adequadas e possibilidade de supervisão e 

acompanhamento.  

A seguir apresento algumas de nossas experiências, alocadas por áreas de 

estágios, enfatizando que, apesar de existir a discriminação de ações por áreas de 

atuação, com enfoques teóricos e técnicos distintos, compreendemos o ser 

humano em sua integralidade e que o olhar clínico, no sentido de debruçar-se 

para a compreensão e intervenção sobre uma situação, envolvendo uma pessoa, 

grupo ou instituição, encontra-se inerentemente presente em todas as áreas. 

Na área de Psicologia Clínica são propiciados atendimentos a todas as 

faixas etárias, tanto individualmente como em grupo (casal, famílias, oficinas 

terapêuticas, psicoterapia em grupo). As avaliações e intervenções psicoterápicas 

ocorrem alicerçadas nas abordagens teóricas Cognitivo-comportamental, 

Fenomenológica e Psicanalítica, conforme disponibilidade de vaga para os grupos 

de supervisão de cada professor especialista e necessidades do paciente. 

O atendimento é gratuito, aberto a população regional por 

encaminhamentos ou livre demanda. O NUPFAI atua em rede, integrado com 

demais órgãos municipais e regionais. Há alta demanda de encaminhamentos do 
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Conselho Tutelar, projetos socioeducativos e escolas e vem sendo observado um 

aumento de casos graves de adolescentes e de crianças cada vez mais novas. 

Há extensa fila de espera, configurando algumas dificuldades, como 

desistência do paciente dado ao tempo de espera para ser chamado para 

atendimento, distanciando-se do momento no qual precisava ou desejava ser 

atendido.  

De modo a cuidar deste aspecto, algumas ações têm sido implantadas. 

Uma delas, já existente há mais de 10 anos, é o plantão psicológico, através do 

qual buscamos inclusive detectar situações que não requerem a clínica tradicional 

e podem ser solucionadas ou encaminhadas através de atendimentos de duração 

breve, a partir da ótica clínica-social e integrado com a rede de serviços 

local/regionais.  

Se por um lado temos conseguido intervir em situações de crise com 

resultados favoráveis, por outro, dado a escassez de outros serviços de Psicologia, 

e a procura pelo pronto atendimento por pessoas que necessitam de atendimento 

psicoterápico imediato pela complexidade e ou gravidade da situação, 

enfrentamos dificuldades ou impossibilidades de encaminhar para outros 

serviços (internos ou externos ao NUPFAI) e acabamos por sobrecarregar o 

próprio serviço. 

A tentativa atual é de organizar grupos de retaguarda e de várias 

características, os quais além de favorecer a inclusão de pacientes, nos parece 

estar mais de acordo com as necessidades da contemporaneidade. 

Uma experiência valiosa tem sido o funcionamento, há mais de um ano, de 

um grupo de adolescentes, com idades em torno de 15 a 18 anos, aberto, 

heterogêneo quanto às queixas, apesar da maioria delas envolver primariamente 

dinâmicas de violência, o qual derivou da necessidade de ampliar possibilidades 

de cuidados a essa faixa etária, e que atualmente se constitui em um grupo de 

mediação. 

Outra alternativa, ainda em execução, é a requalificação da fila de espera. 

Estão sendo enviadas cartas para as pessoas cadastradas para atendimento, 

solicitando que compareçam para atualização de dados e manifestação quanto ao 

interesse. Na oportunidade há uma breve escuta visando a organização dos 
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serviços para o próximo ano, inclusive avaliando-se a possibilidade de novos 

grupos e de chamadas públicas para projetos específicos. 

Na área de Psicologia Educacional, os estágios ocorrem em todos os níveis 

de ensino e em situações informais de aprendizagem como projetos 

socioeducativos. 

Além de intervenções associadas a processos de aprendizagem, têm sido 

ampliadas intervenções envolvendo proteção e promoção de saúde mental nas 

escolas. 

Uma delas é a ocorrência de plantão psicológico nas escolas de ensino 

Fundamental e Médio, um espaço para a escuta e o acolhimento dos escolares, no 

qual geralmente as demandas se relacionam a questões familiares, conflitos entre 

colegas de classe e no relacionamento professor/estudante, ansiedade pelas 

escolhas profissionais e da sexualidade. Tem sido frequentes intervenções em 

situações de autolesão e comportamento suicida. 

Uma outra proposta é o “Projeto dos Sentimentos” no Ensino 

Fundamental, ciclo I e II. A partir do filme Divertida Mente, trabalha se 

semanalmente com diversos sentimentos, a partir de atividades e rodas de 

conversa, que contribuem para a mobilização das temáticas e envolvimento dos 

alunos. 

Outra é o “Projeto da Tartanina” na Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, ciclo I e II. Realiza-se contação de histórias e atividades a partir 

delas, através dos livros O Segredo da Tartanina e O Tesouro da Tartanina, para 

abordar bullying e o abuso sexual. 

Tradicionalmente e, ao mesmo tempo, sempre inovadoramente, são 

realizadas intervenções com educadores, destacando-se na Educação Infantil, 

quando a partir de observações e de demandas dos próprios educadores, são 

construídos projetos para melhor desenvolvimento infantil e relações sociais 

mais saudáveis entre todos os membros da escola. 

Na área de Psicologia do trabalho as práticas, em sua maioria estão 

associadas a Saúde do Trabalhador, sendo que várias delas são pioneiras e 

inauguraram serviços antes inexistentes. Em 2004, se iniciaram nas 

penitenciárias para atenção à saúde do trabalhador bem antes de qualquer 
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política de atenção interna estruturada. Atualmente ocorrem atendimentos a 

funcionários e à sentenciados nas penitenciárias bem como nas CAEFs e CMPAs. 

A partir dessas ações foi sendo construído o projeto NAST (Núcleo de Atenção a 

Saúde do Trabalhador) o qual expandiu para o Núcleo de Psicologia e campos 

externos, para populações específicas como professores, servidores públicos e 

outras populações fazendo uso de dispositivos individuais breves ou grupais 

(através de mediadores – fotoexpressão). 

Uma outra prática inovadora foi a implantação de plantão psicológico nas 

escolas da Rede Estadual de Ensino, sendo atendidas demandas de funcionários, 

geralmente sofrimento psíquico relacionado ao trabalho especialmente ligado à 

pressões e sobrecarga decorrente da precarização das condições de trabalho, 

tendo por resultados a redução de sintomas ansiogênicos e possibilidades de 

elaboração de conflitos profissionais e pessoais.  

Há um estágio multidisciplinar integrado ao serviço escola de fisioterapia, 

Fisioclínica, através do qual são realizados atendimentos psicológicos aos 

pacientes que sofreram acidente de trabalho ou doenças que 

impossibilitam/restringem a atividade laboral. Geralmente são atendidos 

sofrimentos provenientes de afastamento, da relação ou das condições do 

trabalho, questões previdenciárias (auxílio-doença e aposentadorias), 

dependência financeira, desamparo social, sentimento de abandono, isolamento, 

fibromialgia e doenças psicossomáticas. Busca-se identificar como o trabalho 

interfere na construção da identidade e do sofrimento dos trabalhadores, 

compreender a relação adoecimento-trabalho e oferecer um espaço para a 

ressignificação de conflitos, bem como fomentar a prática multidisciplinar entre 

os alunos da Fisioterapia e da Psicologia.  

 Na área de Psicologia institucional/social temos intervenções em diversos 

segmentos institucionais. 

Assim como no estágio de Psicologia do trabalho, um estágio de Psicologia 

hospitalar, implantado em 2007, na Santa Casa, denominado “Grupo de 

Humanização” antecede a contratação da primeira psicóloga hospitalar, que 

ocorreu em 2009, com a contratação de uma das estagiárias (egressa). 

Atualmente são realizadas assistência psicológica para pacientes e familiares, 

atendimentos interventivos, preparo pré-operatório, acompanhamento pós-
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operatório, programa de alta qualificada e protocolo de atendimento para os 

casos de terminalidade e morte com família e paciente, entre outros. 

Um outro projeto que se mantém com visíveis resultados é o “Promover 

Vida” o qual iniciou em 2007 com o objetivo auxiliar a “promover vida”, 

realizando intervenções com pessoas que haviam tentado e que transformou-se 

na prestação de serviços relacionados a intervenção, prevenção e posvenção de 

suicídios e numa rede regional com o mesmo objetivo, definindo a na atualidade 

como um espaço de interlocuções e ações que visa a ampliação de conhecimentos, 

competências e atitudes para a Promoção da Saúde e Prevenção do Suicídio e 

outras Violências. 

Além dos atendimentos oferecidos no NUPFAI e pelos órgãos integrantes 

da rede à população demandatária, são realizadas reuniões mensais, no formato 

de grupo operativo, nas quais participam membros dos órgãos e profissionais 

parceiros, e é realizado um grande encontro anual denominado “Encontro por 

uma cultura de Paz: ações de promoção da vida e prevenção do suicídio e outras 

violências”, o qual realizou em 2019 sua 8ª edição e a 3ª edição do Simpósio 

regional de prevenção e posvenção do suicídio, com significativa participação de 

profissionais e comunidade de Adamantina e mais de 40 municípios. Mais do que 

conhecimentos teóricos e aprendizagens formais, esses eventos visam a formação 

e integração dos profissionais que atuam em rede, capacitação continuada, 

melhor instrumentalização para intervenções com cuidados técnicos e éticos, 

reflexões críticas, promoção de saúde e cuidados aos profissionais e cuidadores e 

nas relações com a mídia. Utiliza-se para tanto de palestras, minicursos, oficinas, 

recursos de arte, dança, música e apresentação de práticas e de pesquisas 

relacionadas aos temas: comportamento suicida e outras violências. 

Uma outra prática, bastante em evidência na atualidade, é a possibilidade 

de oferecer atenção em saúde mental em instituições de ensino superior. 

Realizamos estágio na Faculdade de Ciências e Tecnologia - UNESP de Presidente 

Prudente, através de acolhimento ao sofrimento psíquico de profissionais e 

alunos, atendimentos individuais pautados pela psicoterapia breve, 

atendimentos grupais empregando fotoexpressão, com resultados que 

recomendam sua continuidade e expansão. 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 28 

Essas são algumas das práticas que realizamos, além de outras mais 

tradicionais e necessárias, que ocorrem de acordo com demanda, como Educação 

especial e inclusão social, programas para crianças com dificuldades de 

aprendizagem e  Transtorno  de  Déficit  de  Atenção  e  Hiperatividade, orientação 

profissional, orientação escolar  a  educadores,  a  direção  escolar  e  a  família, 

promoção e intervenção  em  Saúde  com  crianças  e  adolescentes  com  prejuízos  

no desenvolvimento, gestão de pessoas  (diagnóstico  organizacional,  

recrutamento,  seleção  e  treinamento), atenção a saúde dos idosos abrigados.  

Tais ações realizadas na perspectiva da incompletude institucional e da 

importância das relações multi e interprofissionais tem possibilitado que os 

estágios nas diversas áreas, bem como intrinsicamente estagiários e docentes 

supervisores, se integrem com as práticas municipais, ganhando forças para 

ações coletivas, como por exemplo para mobilizações da Luta Antimanicomial e 

combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Da mesma maneira o estágio é compreendido na ótica integrada de ensino, 

pesquisa e extensão, o que tem propiciado que trabalhos produzidos a partir dos 

estágios em muito contribuam na formação profissional, ocorrendo 

apresentações em eventos científicos da própria UNIFAI e externos, 

possibilitando exercícios de escrita, construção de apresentações, comunicações 

orais e trocas relevantes nas vivências com outros acadêmicos e participantes. 

Como forma de considerações finais, aponto a seguir algumas dificuldades, 

desafios e êxitos. 

Quanto as dificuldades, gostaria de ressaltar 4: a oscilação de número de 

alunos, a distância de centros maiores, o regime de contratação docente e o 

contexto geral. 

 A oscilação no número de alunos que chegam aos estágios é uma variável 

que altera a possibilidade de atuação nos campos de estágios e projetos a serem 

desenvolvidos, pois implica em redimensionar as ações em desenvolvimento. 

O fato de estarmos a 600 quilômetros da capital paulista e, em torno de, 

no mínimo, 100 quilômetros de cidades de porte médio, nas quais geralmente 

ocorrem continuamente eventos científicos e culturais, acrescenta dificuldades 
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de deslocamento associadas a tempo e despesas, dificultando maior mobilidade 

para participação nos mesmos de toda a comunidade acadêmica. 

O regime de contratação docente é por hora/aula, sendo restrita a horas de 

trabalho exercidas em sala de aula, como aulas teóricas e de supervisões de 

estágios. O envolvimento e produção para atividades científicas, culturais e 

comunitárias extrapolam as horas contratuais, ocorrendo por envolvimento e 

compromisso afetivo e/ou social dos docentes.  

Quanto ao contexto geral, creio ser desnecessário estender-me, pois o 

mesmo em suas amplas dimensões, afeta a todos, parecendo resultar no campo 

social, e especificamente para nosso foco, nos campos de estágios, demandas cada 

vez mais graves decorrentes de omissões, negligências e violências de diversas 

ordens, demandando velhas e novas respostas, juntamente, muitas vezes, a 

sensações de angústia e impotência, as quais também necessitam ser cuidadas no 

processo de formação. 

A partir desses aspectos fica fácil discorrer sobre os desafios. Um deles é 

estar sempre buscando os melhores processos de adaptações e respostas as 

realidades que vão nos sendo apresentadas, além da demanda ser sempre maior 

que a possibilidade de oferta de serviços. Ao mesmo tempo que temos consciência 

do objetivo prioritário de formação de nossos alunos, o atendimento com 

qualidade da população é precípuo. Sendo assim, vemos como alternativas a 

construção de projetos e programas multidisciplinares e também maior 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 

Apesar de todos os aspectos citados, entendemos como sendo satisfatórios 

os resultados que têm sido produzidos pelo serviço escola NUPFAI na formação 

dos alunos e também dos serviços prestados para a comunidade. Os mesmos têm 

atendido a aspectos de inovação, no sentido de trazer para uma região 

interiorana, distante de grandes centros, atualidades e especificidades em 

atuação da Psicologia e tem promovido impactos na realidade regional. Outro 

aspecto importante a ser ressaltado são as parcerias, as quais têm ocorrido com 

outras instituições de ensino, como UEL, UNESPs, AEMS (Associação de Ensino 

do Mato Grosso do Sul- Faculdades Integradas de Três Lagoas), com o Conselho 

Regional de Psicologia, através da Subsede de Assis, bem como com órgãos e 
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profissionais da região, o que propicia potencialização de ações científicas e 

sociais e melhor qualidade de formação de nossos alunos. 

Encerrando minha fala gostaria de ressaltar a importância das ações e 

produções realizadas pelos serviços escolas de Psicologia e do quanto impactam 

na formação dos alunos/futuros profissionais deixando marcas indeléveis e que 

as mesmas são sempre resultado de construções coletivas em transformações 

contínuas. 

Ressalto que apresentação deste trabalho só foi possível devido a todos os 

docentes parceiros e alunos que o construíram, sendo eu neste momento porta-

voz de um coletivo; e que sempre professores, alunos, comunidade e instituições 

deverão estar engendrados com criatividade, potências afetivas e implicações 

éticas para uma formação qualificada e (re) construções sociais. 
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A PSICOLOGIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

AÇÕES E ENCAMINHAMENTOS PARA OS 

SERVIÇOS-ESCOLA DE PSICOLOGIA 
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DO JUDICIÁRIO ÀS UNIVERSIDADES: EM BUSCA DE 

ATENDIMENTO CLÍNICO  

Laura Ferreira Lago  

 

Resumo: 

Os encaminhamentos realizados pelo Judiciário às clínicas-escolas, com vistas ao 

atendimento clínico individual, vêm, em primeira análise, cumprir com as 

funções negligenciadas pelo Poder Público, que deveria oferecer gratuitamente 

tal serviço à população. A despeito da responsabilidade em ofertar o serviço, para 

uma compreensão abrangente dos motivos e perfis encaminhados ao 

atendimento em clínicas-escolas, importante abordar dois aspectos do trabalho 

no Judiciário, a saber: o papel do Psicólogo e as características do público 

atendido. As avaliações psicológicas solicitadas em processos judiciais, 

atualmente, possuem diversos objetivos, nem sempre clarificados pelo 

solicitante, e pretendem compreender a história de um núcleo familiar, e não 

traçar um perfil de criminalidade, como no início desta área de especialização. As 

atividades do psicólogo no judiciário envolvem, além da avaliação, 

acompanhamentos, sugestões de medidas de proteção ou socioeducativas, 

orientações e encaminhamentos. Assim, nos casos julgados necessários, realiza-

se o encaminhamento para tratamento psicológico. Com o recorte das 

particularidades do público atendido pela Vara da Infância e Juventude de 

Londrina, especifica-se trabalho voltado à proteção integral dos direitos das 

crianças e adolescentes, em que os processos envolvem crianças e adolescentes 

vítimas de todos os tipos de violência, maus tratos, negligência, abuso sexual e 

abandono, assim como jovens autores de atos infracionais. São crianças e 

adolescentes, pais e mães, avós, tios, atravessados por histórias de violência, 

privações materiais e afetivas, dificuldade de resolução de conflitos, 

judicialização das relações. Pessoas emocionalmente vulneráveis, fragilizadas e 

responsáveis por cuidar de outras pessoas, por garantir espaço adequado e 

protegido para o seu desenvolvimento sadio. As ideias a serem discutidas e 

pensadas neste trabalho, giram em torno das informações já apresentadas, 

articuladas a ideia da necessidade de atendimento psicológico, como 
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possibilidade de trabalhar situações traumáticas, um espaço terapêutico que 

possibilite o fortalecimento individual e a emancipação do sujeito. 

Palavras-chave: psicologia jurídica; atendimento clínico; violência; criança e 

adolescente.  
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EIXO 1: A PRÁTICA CLÍNICA EM DIVERSOS 

CONTEXTOS - ESTE EIXO CONTEMPLA RELATOS 

DE EXPERIÊNCIA CLÍNICA TANTO NOS 

CONTEXTOS ACADÊMICOS DE ESTÁGIOS, 

QUANTO NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL  
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A CLÍNICA PSICANALÍTICA EM EXTENSÃO: POSSIBILIDADES E 

RESULTADOS DE UMA PRÁTICA GRUPAL A PARTIR DE UM 

ESTÁGIO CURRICULAR EM UM CAPSI. 

João Eduardo Cordeiro Pereira 

joaoeduardocordeiropereira@gmail.com 

Selmara Merlo Londero. 

 

Palavras-Chave: Ética da psicanálise; psicanálise em extensão; saúde mental; 

CAPS; modalidade grupal. 

 

Parte-se da experiência de estágio em “Promoção e Prevenção em Saúde” 

do Curso de Psicologia em um Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSI). 

Tal experiência se deu ao longo de dois anos, enquanto o estagiário passou a 

frequentar a instituição semanalmente por um período e a fazer parte de “Grupos 

e Oficinas”, passando a ser um membro destes e a produzir intervenções a partir 

da transferência com os pacientes participantes, junto ao trabalho com as 

técnicas psicólogas.  

Objetiva-se com o presente trabalho fazer um recorte em forma de relato 

dos atendimentos e discuti-los, destacando a modalidade de atendimento em 

grupo, como sendo o recurso predominantemente utilizado enquanto proposta 

de atenção e tratamento em saúde mental dessa instituição. Soma-se a isso a 

revisão de tais conceitos – de grupo e psicanálise – e com isso justifica-se a 

escolha de tal discussão. Para tanto, utiliza-se da revisão bibliográfica referente 

às concepções de psicanálise e de grupo, de Sigmund Freud a Jacques Lacan, 

junto ao relato da participação do estagiário em “Oficinas de Expressão e Grupos 

terapêuticos” com crianças e adolescentes. 

A fim de explanar sobre a noção de grupo em psicanálise, de modo a 

endossar teoricamente a prática realizada no estágio em questão, encontra-se a 

partir da revisão bibliográfica as noções de grupo em psicanálise freudolacaniana 

que, conforme Cruz (2015) “ Como é sabido, Freud não possuía uma teoria dos 

grupos psicoterapêuticos, mas escreveu sobre a formação do laço social. ” (p. 44). 

mailto:joaoeduardocordeiropereira@gmail.com
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Torna-se com isso, possível uma compreensão da estreita relação entre a 

modalidade grupal e o laço com o social, laço esse que faz questão de forma 

recorrente nas sintomatologias apresentadas pelos pacientes da instituição, a 

partir de seu rompimento. Ainda nesse prisma, Cruz (2015) indica que “Assim, 

resumidamente, conseguimos extrair dois tipos de formação social: uma baseada 

na lógica da identidade, que reconhece apenas indivíduos, e outra que tem seu 

fundamento na lógica da não identidade, e que, portanto, acolhe o sujeito” (p. 

101). Ao tomar essa perspectiva para refletir sobre a questão do social na 

modalidade grupal, entende-se que tal perspectiva vai de encontro com o trabalho 

realizado, onde a função dita “terapêutica” das Oficinas tinha em questão 

justamente o objetivo de acolher o sujeito a partir do seu singular, numa 

modalidade grupal, sem se resumir em uma lógica identitária. 

Nessa mesma lógica, Sato, Martins, Guedes & Rosa (2017) indicam que  

Apesar de Freud não ter trabalhado clinicamente com grupos, sua 

metapsicologia está fundamentada em uma concepção de homem que 

considera o funcionamento mental como sendo formado na interação do 

sujeito singular com o mundo que o cerca (Freud, 2011). Essa concepção 

de sujeito oferece possibilidades de compreensão sobre as marcas que um 

cuidador, uma família, um grupo, uma instituição ou uma sociedade 

imprimem na formação da subjetividade. (p. 488). 

Reiterando a amarração entre os conceitos de grupo e psicanálise e do 

trabalho com as subjetividades também em grupos. Ainda, as autoras trazem que  

Uma das questões que podem ser depreendidas dessa experiência 

comentada é sobre o que pode unir um grupo, e quais os efeitos dessa 

união. ‘ Para Freud (2011), os indivíduos se unem nas massas a partir da 

colocação do líder como Ideal de Eu, o que faz com que se identifiquem 

posteriormente entre si. A massa se forma, nesse sentido, via identificação. 

Dunker (2016) aponta que, além da identificação, a demanda e a 

transferência também podem operar no funcionamento do coletivo’.  (p. 

489).  

Com isso, indicando a possibilidade de trabalho pela via da transferência, 

que na modalidade de grupo circula entre os sujeitos. E pela demanda, o que 

remete a um trabalho de análise, como condição sine qua non para o mesmo, fato 
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que transposto ao trabalho em grupos, indica uma operação analítica – quando a 

partir da transferência, outra condição indispensável. Sobre isso, elas também 

discutem que 

[...] grupos formados em torno de transferências ou demandas, apesar de 

também se constituírem a partir de algo em comum, formam-se 

fundamentados em agenciamentos contingentes. Teoricamente, servimo-

nos da lógica borromeana, em que o centro é um buraco, na qual o objetivo 

está em criar um saber-fazer com o nada. A proposição do trabalho é que, 

a partir da possibilidade de estarem um com os outros e, perante, inclusive, 

a impossibilidade de compor um todo, os participantes possam afetar-se 

uns aos outros, dar-se conta de sua posição no laço discursivo, 

reposicionarem-se, e, se for o caso, produzir ideias e formular ações. (p. 

496). 

O que indica também uma via de trabalho pelo Real. Este, enquanto o 

indizível e na contramão do estigma de grupo como coeso e inteiro. Por último, 

elas discutem os efeitos do trabalho em grupo para com o social, trazendo que 

Destacam-se as duas condições propiciadas pela formação de grupos em 

que predominam laços de demanda e/ou transferência: a efemeridade, que 

remete à própria condição evanescente do sujeito; e a possibilidade de os 

participantes do grupo se afetarem uns aos outros e se reconhecerem um 

a um, ou seja, de todos contarem a partir de sua posição singular. Sob essa 

lógica de grupo, não podemos acompanhar os processos e efeitos em cada 

um; também nos perguntamos pela sustentação desses efeitos no sujeito e 

no laço social. (p. 497).  

A partir disso, considera-se a efetivação de um trabalho em modalidade 

grupal como também alcançável em nível do sujeito, compreendendo-se que, 

mesmo nessa modalidade, verifica-se a operação com as posições singulares sem 

se transpor a posição coletiva, privilegiando o saber singular de cada paciente 

componente do grupo.  

Também de acordo com Costa, Cadore, Lewis & Perrone (2013) 

[...] a principal tarefa de quem coordena uma oficina dita terapêutica é 

possibilitar oportunidades de inserção social na rede de trocas simbólicas 
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que lhe conferem um valor através da produção da oficina. O produto da 

oficina, seja ele pintura, teatro, música ou qualquer outro tipo de arte, 

importa pelo seu valor simbólico, isto é, por sua função simbólica. Ele se 

faz simbólico quando escapa do automatismo, da pura repetição, do sem 

sentido; quando é tornado público investido pela cultura e pelas relações 

sociais. (p. 239).  

Além de que, as autoras relatam que 

Criou-se um setting grupal que, além de trabalhar com o registro verbal, 

incorporou uma mediação afetiva sensório-motora com o envolvimento do 

corpo, possibilitando ligações que criaram uma destinação para os 

excessos no encontro com o Outro. As crianças conseguiram realizar 

através da contação e da materialidade dos suportes utilizados no trabalho 

da oficina uma elaboração psíquica, forjando uma ligação entre o 

simbólico e o real, engatando com o Outro a partir de um caminho 

inventado e não mais delirante. (p. 247).  

Na experiência das autoras acima, também se observa a possibilidade de 

tratamento, ao propor um trabalho também psicanalítico, em grupo, com 

crianças e recursos lúdicos e expressivos. Contudo de modo a enfatizar a 

produção simbólica e também da relação com o Outro, o que confere ao grupo um 

lugar de possibilidades terapêuticas significativas e muito bem articuladas aos 

preceitos da psicanálise. 

Por esse ângulo, agora na experiência relatada, os grupos acompanhados 

intitulados “Oficina de Expressão, Grupo Terapêutico e Oficina de Criação” 

aconteciam semanalmente, por uma hora e incluíam pacientes com distintas 

apresentações sintomáticas e de estrutura e diagnóstico, dentre elas, a neurose, 

psicose e autismo, porém de questões recorrentes e hipotetizadas como 

indicativas do sofrimento psíquico em comum. Como sendo, situações de 

violência intrafamiliar, evasão escolar, reprovação escolar, rompimento de laços 

sociais, acolhimento institucional, conflito com a lei, histórico de abusos sexuais 

físicos e psíquicos, aliados a uma significativa dificuldade de fala, identificada 

como também comum a esse grupo. Com isso, a partir do observado, da 

transferência e da demanda, foi proposto pelo estagiário a produção de uma 

atividade de linha do tempo ao grupo em questão. Nesse caso, foi possível 
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verificar a intensa dificuldade dos pacientes – observada de forma muito singular, 

ao modo de cada um – em se recordarem ou de localizarem temporal e 

espacialmente fatos marcantes em suas vidas, como o próprio nascimento, o 

assassinato de seus pais, e a entrada na rede de ensino e ou CAPSI, por exemplo.  

Durante a atividade, alguns puderam colocar no papel todas as cenas e 

marcas que o acometeram de forma violenta e, de maneira metafórica, exceder 

na tinta de modo a transbordar isso tudo em sua linha do tempo e inclusive 

despejando tinta na produção de outros colegas, indicando elementos da 

transferência, inclusive. Já outros, tomados por uma negativa do não saber, não 

dizer, não lembrar, com o auxílio do dispositivo grupal, puderam, de pouco em 

pouco e mesmo com dificuldade, pôr no papel, e consequentemente na fala, 

aquilo que foi possível saber no momento, mesmo sendo três ou quatro fatos, 

como que ainda perdidos em seu tempo desconhecido. Isso, de forma que se 

apostasse, por parte do estagiário e das técnicas, na possiblidade de que os 

pacientes pudessem vir a saber mais de si e da sua história de vida, ali, no 

momento e no lugar da transferência.  

Além disso, identificou-se que em suas histórias se repetiam, de modo 

contingencial ou não, situações de morte e de abandono parental, por exemplo. 

Tal fato, a partir da proposta de grupo, propiciou uma identificação entre os 

membros, interpretada no sentido de que os mobiliza a ver o seu sofrimento 

também no outro e de outras formas, servindo também como disparador para as 

falas e indicando uma abertura à fixidez de tais marcar, tendo como horizonte o 

deslizamento significante próprio à fala em associação livre, buscando-se saber 

mais. 

Nesse sentido, ao acompanhar de forma participante o andamento das 

“Oficinas e Grupos” supracitadas, verificou-se a pertinência dessa modalidade 

para o tratamento de pacientes em situação de sofrimento psíquico grave e 

rompimento de laços sociais. Ao passo que o acolhimento do sofrimento, em um 

espaço coletivo e que privilegia a fala, se inscreve como uma das possibilidades 

de trabalho. Assim como o reconhecimento dos pacientes a partir da noção de 

sujeito para a psicanálise. Desse modo, oportunizou-se que os pacientes, ao se 

identificarem entre si e ao suporem no dispositivo e seus integrantes uma via 

tratamento, fizessem uso disso para pôr em palavra aquilo que, fora desse espaço, 
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não havia possibilidade. Neste trabalho há uma aposta na fala e na produção 

singular dos sujeitos, a partir da “ética do bem-dizer”.  

Conclui-se, que o grupo oportuniza um espaço de produção Simbólica para 

pacientes acometidos por graves situações Reais, revelando-se como uma 

alternativa à exclusão social e ao mutismo do sofrimento psíquico grave, questões 

recorrentes nos casos atendidos pela instituição. Assim, reitera-se a pertinência 

de tal trabalho e enquanto psicanalítico, pois é conforme Lacan (1992) citado por 

Costa, Cadore, Lewis & Perrone (2013) “ A importância do grupo esteve ligada ao 

fato de que ele tornou possível lugares de enunciação e a produção de encontros 

que pudessem acolher o imprevisível como elemento produtivo do estar junto, 

um motor para laços sociais possíveis. ” (p. 246).  
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Resumo 

Este trabalho utilizou a música enquanto ferramenta de sensibilização para 

embasar o grupo terapêutico “A(cor)da Música”, sendo este voltado para 

trabalhar a saúde emocional dos estudantes do Ensino Superior. O objetivo do 

grupo foi promover saúde, por meio da música, aproximando a comunicação 

entre os participantes, assim como criar um espaço de troca de vivências e 

aprendizagem mútua. O grupo fechado foi coordenado por dois estagiários, 

contando com mais dois observadores. Foram abertas inscrições e o grupo iniciou 

com seis participantes, ocorrendo com frequência semanal por 14 encontros. 

Contou-se com aplicações de dinâmicas que visam trabalhar a saúde mental dos 

universitários, assim como questões que os permeiam em diferentes contextos. 

Durante o período de vigência do grupo foi possível identificar a dificuldade de 
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adesão e permanência dos participantes, fato contrastante com os indícios de 

adoecimento psíquico nas universidades. Devido a isto, houve dificuldade no 

estabelecimento de vínculo intragrupal. Dos seis participantes assíduos, dois 

permaneceram até o final e mostraram melhora acerca de suas queixas iniciais. 

Entre as principais e mais recorrentes queixas, destacaram-se: os conflitos de 

adaptação advindos da transição escolar para faculdade e da adolescência para 

início da vida adulta, alta demanda acadêmica, dificuldade de conciliar a vida 

social e afetiva com a vida universitária, e ansiedade gerada pela pressão 

acadêmica. Ao final, conclui-se que há fatores além da universidade que 

potencializam o adoecimento psicológico, embora o ambiente acadêmico possa 

ser, também, fonte de sofrimento. O recurso artístico demonstrou ser uma 

ferramenta fundamental para acessar conteúdos que através da palavra era 

dificultada, possibilitando que os participantes se expressassem e, então, 

possivelmente, que elaborassem seus conteúdos até então não ditos. No mais, por 

meio desta prática de estágio com ênfase em saúde e clínica, foi possível 

desenvolver nos estagiários habilidades na facilitação de grupo terapêutico. 

Palavras-chave: Grupo terapêutico; musicoterapia; sofrimento psíquico; 

universitários; arteterapia; saúde mental. 

 

Introdução 

O ambiente universitário é identificado como potencial fator de risco para 

a saúde dos discentes, sendo apontado como uma população em que a prevalência 

de sofrimento psíquico é mais elevada que na população geral, sendo as 

demandas de mudanças e adaptações custosas para o jovem em formação. Graner 

e Cerqueira (2019) apontam que a dificuldade em fazer amigos, relações 

conflitivas, sentir-se rejeitado, não receber apoio emocional necessário, 

dificuldade de adaptação assim como a percepção de pouco apoio social são 

associadas a transtornos mentais comuns, indicando sofrimento psíquico. As 

autoras também alertam sobre a necessidade de intervenções e a importância do 

fortalecimento de laços sociais. 

Como forma de intervenção, pensou-se na arteterapia por ser “um 

dispositivo terapêutico que absorve saberes das diversas áreas do conhecimento, 

constituindo-se como uma prática transdisciplinar, visando a resgatar o homem 
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em sua integralidade através de processos de autoconhecimento e 

transformação.” (Coqueiro, Vieira, & Freitas, 2010, p. 860). Os autores 

acrescentam que a arteterapia é um processo não verbal que utiliza recursos como 

as artes plásticas e a dramatização, acolhe o ser humano em sua totalidade, 

facilitando, assim, o manejo das intervenções do grupo. Portanto, este trabalho 

utilizou a música enquanto ferramenta de sensibilização para embasar o grupo 

terapêutico “A(cor)da Música”, sendo este voltado para trabalhar a saúde 

emocional dos estudantes do Ensino Superior. 

O objetivo geral do trabalho foi destacar a relevância da arteterapia, 

utilizando-se da música a fim de promover saúde emocional, a partir do grupo 

terapêutico com estudantes universitários. Para tanto, criou-se um espaço de 

troca de vivências e aprendizagem mútua entre os participantes do grupo, e 

estimulou-se o desenvolvimento de habilidades na facilitação de grupos 

terapêuticos por parte dos estagiários envolvidos. 

 

Método 

Depois de delineado que os estagiários atuariam com um 

facilitador/coordenador, um co-coordenador e dois observadores de um grupo 

terapêutico, a supervisora sugeriu que fosse realizado um trabalho com a 

população de estudantes universitários da cidade de Londrina. Como já 

abordado, a música e a arteterapia surgiram como forma de facilitação das 

atividades ocorridas com a partilha de vivências acadêmicas dos participantes. 

A divulgação do trabalho ocorreu por meio do compartilhamento da 

imagem do grupo, criada por uma das estagiárias, nas redes sociais dos 

estagiários e da supervisora e também na página da Clínica Psicológica da UEL 

no Facebook, indicando a hora que o trabalho iria acontecer, das 12:45h às 

14:00h, o dia da semana que fora mudado de sexta-feira para segunda-feira de 

acordo com a disponibilidade de horário de quem se inscreveu. Foram realizadas 

ligações por telefone convidando pessoas triadas pela clínica-escola, um link com 

o formulário para que os interessados pelo grupo se inscreverem, além também 

do nome do grupo. Houve nove inscrições, das quais 6 participantes aceitaram 

participar do grupo.  
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O grupo começou no dia 17 de junho de 2019 e encerrou no dia 18 de 

novembro de 2019. No processo, contou-se com aplicações de dinâmicas de 

relaxamento e utilizou-se de diversos recursos artísticos tais como: música, 

pintura, argila, desenhos e confecção de mandalas. Todos estes a fim de trabalhar 

a saúde mental e emocional dos universitários, assim como questões que os 

permeiam em diferentes contextos de suas vidas. 

 

Resultados e Discussão 

O fim do grupo combinou com a história deste. Durante todo o período de 

vigência das sessões grupais, o fato mais contrastante do grupo fora a dificuldade 

de adesão e permanência dos participantes, algo que se expressa na literatura 

como indício de adoecimento psíquico nas universidades (Graner & Cerqueira, 

2019). Dos seis participantes assíduos, apenas dois deles permaneceram até o 

final. Devido a isto, houve dificuldade no estabelecimento de vínculo intragrupal. 

Conforme o ano letivo se encerrava as cobranças sentidas pelos participantes 

aumentava cada vez mais, tendo a maioria dos desistentes apresentado essa 

queixa como justificativa para encerrar sua participação no grupo. 

De modo geral, foi possível notar que as principais e mais recorrentes 

queixas do grupo, como um todo, estão em acordo com a literatura e destacaram-

se por: conflitos de adaptação advindos da transição escolar para faculdade e da 

adolescência para início da vida adulta, alta demanda acadêmica, dificuldade de 

conciliar a vida social e afetiva com a vida universitária, e ansiedade gerada pela 

pressão acadêmica. 

Como principais atividades que foram desenvolvidas, destacaram-se 

dinâmicas de ritmos em que os participantes eram convidados a fazer algum 

ritmo/som para acrescentar com o som de todos, demonstrando as diferenças que 

as ressonâncias conforme o som somava ou sumia. Em outras atividades de 

fechamento, por exemplo, os participantes foram estimulados a relaxar em 

colchonetes e, após a condução de reflexões pelos estagiários, expressar através 

da voz o que estavam sentindo, gradativamente aumentando o volume. Outro 

recurso utilizado durante os encontros do grupo foi a representação de músicas 

para diferentes momentos da vida dos participantes, como para ilustrar uma 

linha do tempo da história pessoal com títulos ou estilos musicais marcantes para 
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cada fase e também na escolha de uma música para representar o momento atual 

vivenciado. Houve também atividades plásticas de contornar o corpo um do outro 

em um papel craft com a intenção de estimular a percepção do outro, os 

participantes também desenharam e fizeram colagem no esquema corporal, 

expressando-se artisticamente. 

Uma situação que chamou a atenção dos estagiários foi um encontro em 

que o co-coordenador reparou que o grupo tende a criar o mesmo ritmo, mas com 

sons e timbres diferentes, em todas as atividades sonoras. Nessa situação em 

específico, os participantes faziam uma atividade escrita sobre uma música e, 

então, o estagiário começou a marcar um ritmo batucando no chão com uma 

caneta. O ato chamou a atenção de uma das participantes, que já havia terminado 

a atividade, e o olhou sorrindo. Uma das participantes se demonstrou nervosa, 

fora a última a terminar a atividade e era sua a primeira vez dela no grupo. Em 

grupo, percebeu-se que marcar ritmos afetou o grupo e pessoas mudaram de 

comportamento, cada um de um jeito, com a ausência/presença do ritmo. 

Os dois participantes que ficaram até o final do grupo apresentaram 

melhora em suas queixas iniciais. Um dos participantes, A., apresentava 

problemas em se relacionar com o pai, com a rotina cansativa da Universidade, 

com cobranças que a impediam de se expressar artisticamente - algo que gostava 

muito de fazer -, problemas com a transição da adolescência para a adultez jovem, 

entre outros. Esta participante teve dificuldades de se perceber fazendo parte do 

grupo, notou-se que, para ela, tanto fazia se estava sozinha no grupo ou não, 

sempre relatava suas queixas para o coordenador ao invés de para o grupo todo; 

remetendo à sua relação com figura de autoridade masculina. E o outro 

participante, J., queixava-se de baixa autoestima, sendo este um indivíduo 

introspectivo e difícil de se abrir. Além disso, apontou com problemáticas 

questões com a religião e com a sexualidade; afirmou sentir-se sozinho na 

Universidade e pressionado pelas exigências exacerbadas da academia, entre 

outros. 

Vale destacar que esta questão do alto índice de cobrança no Ensino 

Superior é apontada na pesquisa de Moura e Facci (2016) como uma das possíveis 

causas do não sucesso escolar, percebidas por psicólogos da área 

escolar/educacional que atuam no contexto de Universidades Federais na região 
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Sul do Brasil. Desse modo, destaca-se a necessidade de intervenção psicológica 

do âmbito da Educação no Ensino Superior, tal como desenvolvemos. 

Por fim, no desfecho do grupo, notou-se que os dois participantes 

apresentaram melhora acerca de suas queixas. Cada vez mais, conforme o grupo 

acontecia, via-se a adesão dos dois perante as atividades e dinâmicas propostas e 

suas implicações com o processo grupal e, portanto, um com o outro. Foi possível 

observar que J. e A. se permitiram compartilhar suas experiências, confessando 

seus medos e angústias com mais empatia a cada passo que davam no processo 

terapêutico proposto. 

Neste sentido, com o intuito de finalizar o processo, foram realizadas 

entrevistas de devolutiva com cada participante individualmente. O principal 

retorno para J. foi a respeito dos resultados positivos de sua busca por 

autoconhecimento e autonomia da própria identidade. Enquanto para A., 

discutiram-se as possibilidades de novos olhares para o futuro, sem deixar de 

vivenciar o presente. Como tópicos em comum, foram discutidos os movimentos 

de abertura que cada um dos participantes desenvolveu ao longo dos encontros, 

os impactos da saída dos demais componentes do grupo terapêutico e a 

recomendação de continuidade do cuidado com o processo terapêutico 

individual, a fim de trabalhar as questões que emergiram. 

 

Considerações Finais 

Conclui-se que há fatores além da universidade que potencializam o 

adoecimento psicológico, embora o ambiente acadêmico possa ser, também, 

fonte de sofrimento. O recurso artístico demonstrou ser uma ferramenta 

fundamental para acessar conteúdos que através da palavra era dificultada, 

possibilitando que os participantes se expressassem e, então, possivelmente, que 

elaborassem seus conteúdos até então não ditos. 

No mais, por meio desta prática de estágio curricular com ênfase em saúde 

e clínica, foi possível desenvolver nos estagiários habilidades na facilitação de 

grupo terapêutico; além de constatar o envolvimento dos estagiários com o grupo, 

percebendo os impactos que o grupo causava nos próprios estagiários, gerando 

angústias e frustrações quando o grupo não atingia as expectativas; mas o grupo 
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também foi fonte de alegria quando os estagiários percebiam o desenvolvimento 

do grupo nas relações intra e interpessoais. Registra-se, também, em relação às 

angústias e frustrações mencionadas, a possibilidade de lidar com esses 

sentimentos, entendendo-os como elemento presente no processo de relações 

grupais. 
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O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é enquadrado, segundo 

considerações do DSM V (APA, 2014), como um Transtorno Global do 

Neurodesenvolvimento, e conforme apontam as classificações médicas, os 

primeiros sintomas se apresentam na criança em sua primeira infância (12 a 24 

meses) por diferentes níveis de atraso no desenvolver da linguagem, 

acompanhado por ausência de interesse em interagir socialmente, esquiva ao 

contato visual e comportamentos estereotipados e repetitivos por longos 

períodos. A temática do autismo tem sido objeto de estudo para amplos campos 

do saber, permeando diferentes considerações tanto no campo médico como 

entre as distintas linhas teóricas da Psicologia. Em função da divergência entre 

autores e conceituações na compreensão e diagnóstico do espectro Autista, torna-
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se um desafio o compartilhar de um saber único acerca da sua etiologia 

psicogênica ou orgânica. 

Baseando-se nas fundamentações psicanalíticas relacionadas à clínica com 

crianças com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD), o presente 

trabalho apresenta considerações teóricas acerca da atuação e manejo frente às 

manifestações de comportamentos estereotipados em casos de autismo infantil. 

O escrito em questão se pauta em uma metodologia de pesquisa bibliográfica de 

caráter textual, se baseando prioritariamente nas teorizações tecidas por Laznik-

Penot em seu livro “Rumo à Palavra” de 1997, onde a autora compartilha suas 

intervenções clínicas e possibilidades de manjo terapêutico a partir da vivência 

de três atendimentos clínicos com crianças autistas. 

Diante de amplas teorizações no próprio viés da Psicanálise acerca da 

temática, encontra-se um conflito entre distintos autores no que concerne ao 

enquadramento do diagnóstico estrutural do psiquismo de uma criança em um 

quadro autístico. A autora Kupfer (1999) postula algumas diferentes visões de 

psicanalistas na temática em questão, citando como exemplo, a autora Melanie 

Klein que ao atender o pequeno Dick, publicado em 1930, o diagnosticou como 

esquizofrênico, e segundo sintomas indicados do caso haveria, atualmente, um 

indicativo de autismo infantil. Já Jerusalinsky em 1993, aponta que o autismo 

estaria próximo a uma quarta estrutura, diferenciando radicalmente da estrutura 

neurótica, psicótica ou perversa. Consoante às considerações de Lima (2001), 

diferindo teoricamente da estrutura da Psicose onde não há cisão entre a mãe e a 

criança, o autismo se apresentaria como efeito da impossibilidade de a criança 

entrar no campo da alienação ao desejo do Outro (figuras maternas e paternas), 

pois o Outro não está lá e não se apresenta para investir libidinalmente na criança 

(p.32). Frente a isso, o autor afirma que o infans não é captado pelo desejo de 

suas figuras parentais e com isso, encontra-se impossibilitado de ser reconhecido 

como um sujeito através da sua não inserção no universo simbólico que preexiste 

a ele. É neste universo simbólico que perpassa o discurso, a linguagem, as leis 

paternas, normas sociais e o próprio desejo de existir, compondo desta forma, 

todo o processo de subjetivação deste ser. Sendo somente possibilitada pela 

função materna (Outro primordial) e paterna, Jerusalinsky (1993) aponta que a 

falência da inscrição simbólica aproxima a criança de um mecanismo de exclusão, 
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isto é, há ausência de uma demanda provinda do Outro e com isso, ausência de 

uma inscrição psíquica e de significantes que o subjetive, diferindo do mecanismo 

da foraclusão que é característico da estrutura psicótica. 

Os sintomas que se apresentam em uma criança autista podem ser amplos 

e diversos, dependendo da especificidade da demanda clínica. Diante de casos 

onde a criança é incapaz de emitir palavras para traduzir seus desejos, tende a 

apresentar estereotipias, movimentos repetitivos, ruídos ou palavras soltas que 

aos olhos de alguns não abarcam sentido relevante. Em função disso, encontram-

se teoricamente possibilidades de manejo terapêutico que depositam um olhar 

específico para estes casos, possibilitando assim, discussões acerca do que 

concerne ao terapeuta no caminhar dos atendimentos clínicos com crianças 

autistas.  

A autora Laznik-Penot (1997) considera a relevância da compreensão das 

estereotipias para ao atuar do terapeuta em casos de Autismo infantil. Frente à 

tal problemática, considera as estereotipias como atos vazios de um valor pré-

simbólico, sendo o trabalho do terapeuta restaurar, nestas ações, um possível 

valor de representação. Nesse sentido, a autora explana que cabe ao analista 

tentar decifrar, junto à relação transferencial com a criança, um código em suas 

ações, as quais nunca foram ligadas a representações de palavras e em função 

disso, adquirem sobre ela um efeito destrutivo, como um puro real de uma 

descarga motora. Em outras palavras, a autora classifica os atos estereotipados 

como “meios de descarga, manobras de evitamento defensivo (elisão) contra a 

lembrança de traços ou percepções dolorosas provenientes do mundo exterior” 

(LAZNIK-PENOT, 1997, p.70), em outras palavras, pensa-se que as estereotipias 

se apresentam como atos defensivos diante de situações de angústia, refletindo a 

ausência de significação e nomeação provinda do seu meio, isto é, ausência da 

inscrição da linguagem. 

A referida autora ainda postula que a clínica com autistas tende a 

necessitar que o terapeuta realize interpretações como se estivesse atrelado ao 

inconsciente de um Outro (que até dado momento não se apresentou para tal 

função), sendo esta, a possível via onde as representações da criança encontram 

seu caminho para serem processadas e adquirir um valor significante. Nesse 

sentido, considerando a posição de exclusão ocupada pela criança autista diante 
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do desejo do Outro, a atuação clínica não se sustenta sem um trabalho terapêutico 

junto à relação mãe e filho, isto pois, as intervenções visam a suposição de um 

sujeito para além de um diagnóstico patológico. Por meio da identificação desta 

mãe com a figura do analista, há uma possibilidade de despertar no psiquismo 

familiar a crença que as estereotipias carregam uma mensagem, e mesmo não 

endereçada a alguém em específico, necessitam que o Outro (comumente, a 

função materna) possa crer que tal mensagem contém uma enunciação que 

demanda significação.  

Torna-se, desta forma, necessário que o terapeuta ocupe simbolicamente 

uma posição de um Outro nas sessões, semelhante à um espelho para a figura 

materna, e com isso, atuar supondo palavras, sentidos e significações frente 

àquilo que é trazido pela criança em suas ações estereotipadas e que até dado 

momento não eram captadas pela ótica materna. É por meio deste espelhamento 

que o vínculo entre mãe e criança encontra a possibilidade de ser trabalhado nas 

sessões de atendimento, em vista que, o lugar ocupado inconscientemente pela 

criança no psiquismo dos pais liga-se diretamente às possibilidades de avanço no 

tratamento e na condição clínica da criança posteriormente. 

A criança pode vir a se reconhecer como pequeno sujeito que enuncia uma 

mensagem quando esta mensagem é captada por um Outro, se apresentando 

como receptor e tradutor do conteúdo da mesma. É neste sentido que Laznik-

Penot aponta que a atuação terapêutica se permeia em permitir a alienação da 

criança com sua mãe, e assim, permitir o emergir do pequeno sujeito em 

constituição, isto é, emergir o sujeito do enunciado e “só então a questão do 

sujeito da enunciação, do sujeito do desejo, poderá se colocar. ” (1997, p. 238) A 

autora menciona uma conceituação lacaniana onde, o grito da necessidade de um 

bebê só se torna uma demanda de fato quando é captado e traduzido a partir dos 

significantes do Outro materno, e esta é uma indicação da possibilidade de 

alienação desta criança à figura materna.  

Diante das ideias apresentadas, Laznik-Penot (1997) aponta que nos casos 

de autismo a linguagem não tem inicialmente um valor comunicativo para a 

criança. Para que a mensagem adquira valor de comunicação e a criança se 

reconheça como sujeito do enunciado de uma mensagem, é necessário que um 

Outro real, se apresente como disponibilidade de endereçamento desta 
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mensagem. Inicialmente, é indispensável que o terapeuta se posicione em tal 

função, nomeando subjetivamente suas ações e atos vazios, e assim, possibilitar 

e enxergar um sujeito capaz de advir, existir e se constituir para além de sua 

condição patológica. Por fim, Laznik-Penot aponta que  

com uma criança autista, como disse, podemos, falar de psicanálise ao 

avesso, já que se trata de permitir, primeiramente, à alienação constitutiva 

do mim estabelecer-se, ao sujeito do enunciado emergir. Só então a 

questão do sujeito da enunciação, do sujeito do desejo, poderá se colocar. 

(1997, p. 238) 

Para consumar, as intervenções propostas não asseguram que a criança 

sairá totalmente de sua condição autista, porém, a referida autora aponta que 

trabalhar a vinculação da criança ao Outro e a subjetivação e inscrição de 

significantes diante das estereotipias apresentadas, torna-se fundamental para 

toda sua constituição posterior, sendo o veículo possível para que todas as suas 

potencialidades possam emergir ao adquirir um valor de demanda, para além de 

atos estereotipados e vazios de sentido.  
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Resumo 

O presente trabalho apresenta um estágio curricular que está sendo realizado por 

quatro acadêmicas do 8º período do curso de Psicologia da Faculdade de Jandaia 

do Sul (FAFIJAN). Trata-se da aplicação de um projeto intitulado: “Família: 

novas possibilidades de ser e conviver”, desenvolvido em parceria entre o 

Ministério Público da comarca de Jandaia do Sul e o curso de Psicologia. Seu 

objetivo é promover reflexões que favoreçam a reabilitação de homens que 

cometeram violência contra mulheres. O projeto é desenvolvido na Clínica Escola 

da FAFIJAN e consiste em um grupo de cinco homens encaminhados pelo 

Ministério Público de Jandaia do Sul. O primeiro contato ocorreu no dia 27, de 

setembro de 2019, momento em que foram realizadas triagens individuais, para 

coletar informações relevantes, a fim de subsidiar o plano de ação a ser executado. 

A partir desse levantamento foram desenvolvidas intervenções que 

contemplaram os seguintes temas: gênero, violência doméstica, Lei Maria da 

Penha, alienação parental, identificação de emoções, controle de impulsos e 

importância da família. Os recursos utilizados nas intervenções até o presente 

momento foram: dinâmicas, leitura de textos e atividades lúdicas/reflexivas. 

Todos os encontros ocorrem em um espaço de escuta, acolhimento e incentivo à 

transformação dos sujeitos. O projeto teve seu encerramento no dia 29 de 

novembro de 2019, e com esta experiência foi possível evidenciar avanços 
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interessantes do grupo. Nos primeiros encontros, eles se apresentavam receosos 

e constrangidos, e a partir das reflexões proporcionadas, passaram a ter maior 

facilidade de expressão, responsabilizar-se pelos comportamentos agressivos que 

cometeram e apresentar indícios de arrependimento. Desse modo, é possível 

vislumbrar uma aprendizagem e possibilidades de transformação que 

possibilitam novas formas de ser e de conviver. 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Agressores. Ministério Público. 

Psicologia. Conscientização 

 

Introdução 

O que leva os homens a praticarem atos violentos contra as mulheres? Em 

um primeiro momento podemos acreditar que essa agressividade se dá por conta 

da natureza do homem, sendo mais agressivo e violento. Porém, vários 

pesquisadores apontam que as raízes deste problema são culturais e sociais. Os 

homens que conhecemos foram criados, socializados e educados de acordo com 

uma determinada visão de mundo e reproduzem comportamentos aprendidos 

durante esse processo, como a valorização da forma masculina compreendida 

como corajosa, de forte sexualidade e superioridade. Nessa visão machista, a 

expressão de afetos é considerada “feminina”, portanto não é aceita no modelo de 

masculinidade. A constante necessidade de reafirmação e demonstração de 

superioridade masculina pode levar os homens a resolverem de formas violentas 

seus conflitos. 

Neste artigo apresentaremos a experiência prática no trabalho realizado 

com três homens autores de violência doméstica. A atividade se deu no período 

de dois meses no qual ocorreu o trabalho em grupo intitulado “Família: novas 

possibilidades de ser e conviver”, uma parceria com o Ministério Público da 

Comarca de Jandaia do Sul e o curso de Psicologia da Faculdade de Jandaia do 

Sul (FAFIJAN). O projeto teve como objetivo conscientizar e combater a violência 

doméstica contra a mulher por meio da reabilitação psicossocial e reflexão de 

homens autores desse tipo de violência a fim de evitar uma possível reincidência 

dos mesmos. No grupo, que se constitui como público alvo da psicoterapia, 

indivíduos cuja demanda está relacionada às condições de sofrimento subjetivo, 

proporcionou-se: a compreensão da violência contra a mulher como fenômeno 
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multideterminado, a humanização do acolhimento como mecanismo para a 

transformação, a aceitação do desenvolvimento humano de forma positiva e a 

capacidade de mudança e a educação como instrumento para transformação. 

 

Violência doméstica contra mulher 

A violência é um fenômeno complexo que se manifesta de diversas 

maneiras e possui vários fatores, atingindo diferentes classes sociais, crenças e 

níveis econômicos. A violência doméstica é definida pela Organização Mundial da 

Saúde (apud Brasil, 2016), como “(...) qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à 

mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”, ou seja, qualquer tipo 

de agressão praticada entre os membros da família que compartilham laços de 

sangue (pais ou filhos), ou que são unidos de forma civil (cônjuges, ex-cônjuges, 

cunhados, namorados). Dispõe que a violência contra a mulher abrange a 

violência física, sexual ou psicológica ocorrida no âmbito doméstico ou familiar, 

intrafamiliar ou outros.  

Segundo Ribeiro (2016, p. 26), a violência intrafamiliar ou doméstica são 

diferentes formas de relação abusivas que estão presentes entre os membros de 

uma família, sendo uma forma de abuso do poder pelo uso da força ou coerção 

que ocasionam danos físicos e psicológicos ao outro membro da relação. Na 

maioria dos casos, as vítimas desse tipo de agressão são mulheres, crianças e 

adolescentes ou idosos, ou seja, os mais vulneráveis, e o autor é maioritariamente 

do sexo masculino, produzindo maiores danos. 

Segundo a psicóloga americana Lenore Walker (1979 apud MPSP, 2018), 

a violência doméstica apresenta um padrão cíclico, chamado de “Ciclo de Espiral 

Ascendente de Violência” e consiste em três fases: a fase da tensão, a fase da 

explosão e a fase da lua-de-mel. A fase da tensão é prévia ao ataque e manifesta-

se no tom de voz, na comunicação, como ataques e insinuações. A fase da explosão 

traz o descontrole e as agressões físicas. A fase da lua-de-mel é o momento do 

pedido de desculpas, de presentes e de promessas. A lua-de-mel não marca o fim 

da violência, como deseja, mas, muito provavelmente intensifica o ciclo, que se 

repetirá, com as fases ficando mais curtas e a violência mais intensa, podendo até 

chegar ao feminicídio. 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 57 

A violência física é toda e qualquer agressão corporal entre outros 

comportamentos que prejudiquem a saúde ou a integridade do corpo causando 

lesões pelo uso da força física. A violência psicológica que se dá de forma ampla e 

se trata de qualquer ato que prejudique o desenvolvimento emocional e 

psicológico da mulher. Esse tipo de violência é mais difícil de ser identificado. A 

violência sexual inclui qualquer ação que obrigue a mulher praticar atividades 

sexuais contra sua vontade, como proibição do uso de anticoncepcional ou 

métodos contraceptivos, obrigar a mulher a fazer aborto ou a se prostituir. A 

violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que ocasione prejuízo 

de bens e valores de natureza econômica e pessoal. E a violência moral se 

configura como qualquer conduta que caracterize calúnia, difamação ou injúria 

(Lei 11.340/2006). 

Por fim, a violência contra a mulher penetra os cômodos das casas dos 

brasileiros e possuem números alarmantes. No ano de 2005 a OMS (Estudio 

multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia doméstica contra la 

mujer) levantou dados de que no Brasil que cerca de 30% das mulheres que foram 

agredidas pelo parceiro sofreram tanto violência física como violência sexual. 

Segundo o Mapa da Violência Contra a Mulher (2018), entre janeiro e novembro 

de 2018 a imprensa brasileira noticiou 14.796 casos de violência doméstica no 

país, a maioria das vítimas possui de 24 a 36 anos de idade. De acordo com o 

mesmo mapa, São Paulo é o estado com maior número de casos de violência 

doméstica registrados, seguido de Alagoas, Rio de Janeiro, Bahia e Distrito 

Federal. As vítimas de violência doméstica não são apenas as companheiras, mas 

também podem ser mães, filhas, sobrinhas, irmãs, enteadas, sendo que 83,7% 

dessas mulheres têm idade de 18 a 59 anos, 1,4% têm menos de 18 anos e 15% 

mais de 60 anos. 

 

Interfaces com a justiça 

A conquista dos direitos das mulheres no Brasil foi gradativa, por meio do 

movimento feminista em 2006 houve a criação da Lei Maria da Penha, um grande 

avanço contra a violência contra a mulher, entre outras conquistas que as 

mulheres vêm obtendo na sociedade. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de 

agosto de 2006, como lei n 11.340 trouxe mecanismos de enfrentamento à 
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violência doméstica e familiar contra a mulher. O objetivo da lei é prevenir, punir 

e erradicar a violência contra a mulher direciona-se ao combate dos atos de 

violência no ambiente familiar e estabelece medidas de assistência e proteção às 

vítimas. Como principal avanço da lei Maria da Penha, destaca-se a proteção, a 

punição e a ressocialização. 

A proteção diz respeito à garantia de direitos da mulher em situação de 

violência, sendo esta inserida na rede de assistência social e acompanhadas 

durante o processo de reconstrução da autonomia, buscando restabelecer o 

direito à liberdade, ao trabalho, ao estudo e a saúde física e psicológica. Já no Art. 

44 diz que se a lesão for praticada contra descendente, irmão, cônjuge ou 

companheira, quem conviva ou já tenha convivido com o agressor em relações 

íntimas e familiares, a punição pode se dar por uma detenção de 3 meses a 3 anos 

(Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006). 

Por último a ressocialização do autor da violência contra a mulher, que a 

Lei Maria da Penha prevê em seu artigo 35 aos Estados e aos Municípios criarem 

e promoverem centros de educação e reabilitação dos agressores. No artigo 45 da 

mesma lei, acrescenta-se o parágrafo no qual se determina que em casos de 

violência doméstica contra a mulher, deverá o juiz determinar o comparecimento 

obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. 

Dessa forma, na busca da ressocialização e desconstrução desses 

comportamentos exercidos pelos homens, construídos socialmente, que colocam 

a mulher em situação de risco torna-se indispensável a implementação de 

programas e políticas públicas voltadas tanto para o acolhimento e proteção das 

vítimas quanto para o acolhimento, a punição e a ressocialização e reflexão dos 

autores da violência, promovendo a responsabilização e a conscientização sobre 

a violência cometida.  

Pensando nisso, foi criada uma parceria entre o Ministério Público e o 

curso de Psicologia da Faculdade de Jandaia do Sul (FAFIJAN) a fim de promover 

um programa de reflexão e psicoeducação para homens autores de violência 

doméstica. Baseado em todo o exposto e na fundamentação teórica e legal, 

desenvolveu-se o projeto “Família: novas possibilidades de ser e conviver” que 

será detalhado abaixo. 
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Metodologia 

Realizada a parceria com o Ministério Público da Comarca de Jandaia do 

Sul, o projeto foi desenvolvido e colocado em prática por alunas do oitavo período 

do curso de Psicologia, da Faculdade de Jandaia do Sul, coordenado pela 

professora/supervisora Márcia Gomes Eleutério da Luz e Carolina dos Santos 

Jesuino da Natividade. A parceria teve finalidade de prevenir a violência contra a 

mulher e reabilitar, no âmbito psicossocial, homens autores de violência contra 

mulheres, proporcionando reflexões sobre os comportamentos violentos, 

desenvolvendo novas possibilidades para melhorar os relacionamentos e 

incentivar sua reintegração de forma positiva na sociedade.  

A configuração do grupo se dá em um modelo psicoeducativo fechado, 

composto por cinco participantes do gênero masculino, intimados pelo Juiz de 

Direito da Comarca de Jandaia do Sul a participarem do projeto. Porém, houve 

um desfalque nos números de participantes, sendo que apenas três participaram 

ativamente do grupo. Os participantes possuem idade de 28 a 56 anos, sendo que 

as vítimas das agressões que os levaram até ali foram, respectivamente, a 

companheira, a ex-companheira e a filha. Os grupos são conduzidos em sessões 

semanais com duração de 2 horas, totalizando 10 encontros e 40 horas no final 

do estágio. No primeiro encontro foi realizada uma triagem individual para 

conhecer as demandas a serem trabalhadas. Nos demais encontros, abordamos 

reflexões sobre a vida e o papel na família, temas sobre gênero, violência 

doméstica e familiar, Lei Maria da Penha, alienação parental, identificação de 

emoções e controle de impulsos. 

A abordagem utilizada foi a Terapia Cognitivo-Comportamental de Aaron 

Beck, por ser uma abordagem diretiva, estrutural, com foco no momento presente 

e com objetivos delimitados, que busca modificar pensamentos e 

comportamentos disfuncionais. As intervenções favorecem a percepção e 

conscientização dos agressores e a interpretação que se faz sobre os eventos, a fim 

de reestruturá-las por meio de técnicas de socioeducação e responsabilização do 

participante em relação aos seus comportamentos. Utilizou-se também de treinos 

de relaxamento e controle de impulsos e de treinos de comportamentos assertivos 

para melhorar as formas de interação e comunicação social para evitar possíveis 

alterações emocionais que provocam a reincidência. 
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Quanto à fonte bibliográfica deste artigo, usamos como base a pesquisa 

bibliográfica e conceitual por meio de fontes primárias, visando a forma como os 

escritores explicam a análise realizada. (Lakatos & Marconi, 2003, p. 71). 

 

Resultados  

Os resultados são parciais e se valem das observações em grupo e análise 

das comunicações realizadas. No primeiro momento que os participantes 

chegaram à clínica demonstraram receio e vergonha. Na triagem inicial não 

pareciam confortáveis com a situação e estavam reticentes sobre suas histórias e, 

principalmente, aos motivos que os levaram até lá.  

Assim que iniciamos o grupo, os participantes modificaram sua postura. 

No grupo propôs-se uma estratégia de intervenção afetiva para modificar o 

comportamento violento do agressor, além de promover uma melhoria no âmbito 

familiar. Logo nos primeiros encontros em grupo, ao promover atividades 

reflexivas e de entrosamento, as histórias começaram a surgir, porém sempre 

seguidas de justificativas como “Eu fiz isso por causa disso.”.  

No quarto encontro, os pacientes começaram a se a responsabilizar pelas 

suas atitudes. No dia em questão foi levado informações sobre a Lei Maria da 

Penha e promoveu-se uma discussão sobre o tema, o grupo começou a dar 

resultados positivos maiores do que até então. 

 

Análise e Discussão dos resultados 

Quando falamos em agressores domésticos, ainda mais aqueles que são 

colocados face a justiça, a sociedade costuma rotulá-los como monstros. Contudo, 

apesar dos atos agressivos, são homens que agiram da única forma como 

aprenderam a se relacionar com mulheres, pela força e dominação. No grupo 

criou-se espaço para expressar suas angústias e aflições. Ao promovermos esse 

acolhimento psicológico, a transformação ocorreu de forma nítida, com a 

mudança de comportamento evidente e profunda. No início, eles chegavam 

cansados e por vezes reclamavam de ter que se deslocar até a clínica escola para 

participar do grupo. Depois de algumas sessões, a intervenção começou a ser 

reforçadora para eles. Várias dúvidas que eles tinham sobre os filhos, sobre como 
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agir no novo relacionamento para que não ocorra novamente a agressão e como 

eles podem mudar certos comportamentos que os prejudicam. 

Por meio das intervenções aplicadas podemos ouvir durante os encontros 

frases que demonstram fortes indícios de mudança, como: “O grupo é muito 

importante porque assim a pessoa consegue ver onde errou e tomar consciência 

do ato, não apenas ir preso e ficar por algumas horas ou dias porque se for assim 

ele fica com mais raiva e só consegue pensar em fazer algo ruim quando sair.”, 

“Mudei o jeito de pensar, passei a refletir mais em casa também.”, “A gente sai 

daqui e vai o caminho todo pensando no que conversamos, isso é importante para 

nós aprendermos.”. Frases ditas de modo espontâneo e que demonstram que o 

espaço para reflexão é o mais adequado para diminuir ações agressivas.   

 

Considerações Finais 

Com a intervenção em grupo com homens acusados de agressão 

doméstica, obteve-se que criar um espaço de aceitação da pessoa, de seu passado, 

suas opiniões e ouvir suas dúvidas e aflições, se consegue obter reflexão sobre os 

atos que levaram a problemas psicossociais e com a justiça.  

É possível que o número reduzido de membros do grupo tenha favorecido 

a maior abertura para que eles se expusessem de modo sincero. É necessário mais 

relato de grupos de intervenção como o realizado com número maior de 

elementos para se averiguar se o número de integrantes é um fator determinante 

no processo de reflexão sobre atos de violência. Os resultados observados nos 

encontros dão suporte para a compreensão de que a psicologia pode agir na 

prevenção de novos comportamentos agressivos. 
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Resumo 

É comum indivíduos expostos a situações de conflito conjugal buscarem auxílio 

psicológico. Muitos podem ser os fatores relacionados com a dificuldade no 

manejo da relação esponsal, como dificuldades financeiras, padrões de 

comportamento divergentes e inclusive as expectativas que os parceiros possuem 

para a relação. Logo o trabalho psicoterapêutico se faz extremamente importante 

para diminuir tais impactos na vida dos cônjuges e contribuir para uma relação 

de maior qualidade. Este trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de 

experiência proveniente do atendimento psicoterapêutico de P. (35 anos), que 

buscou a psicoterapia com a queixa de dificuldade no relacionamento conjugal. 

Até o momento foram realizadas 13 sessões orientadas sob a perspectiva da 

Análise do Comportamento. Ao longo das sessões identificou-se que o cliente 

apresenta déficits em comportamentos assertivos, reagindo de forma agressiva 

ao interagir com as pessoas e um padrão de culpabilizar o próximo quando 

acontecimentos não ocorrem como esperado. Os objetivos terapêuticos foram 

descrever variáveis que contribuem para a manutenção do conflito conjugal, 

identificar comportamentos do cliente que favorecem e que prejudicam a relação 

conjugal, refinar o repertório de habilidades sociais do cliente e discutir com ele 

sobre quais mudanças seriam passíveis de serem realizadas pelos cônjuges para 

melhorar a qualidade da interação. Em suma, a intervenção se deu através de 

perguntas para investigar o histórico de relacionamentos amorosos do cliente, 

compreender sua dinâmica familiar e identificar expectativas sobre o 
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relacionamento e investigar o repertório comportamental de resolução de 

conflitos. O cliente tem apresentado maior discriminação das variáveis que 

influenciam seus conflitos conjugais, como a passividade da esposa e a 

dificuldade de comunicação existente entre eles. Almeja-se ainda ampliar o seu 

repertório de comunicação e assertividade e aprimorar sua capacidade de 

identificar os contextos nos quais ele se comporta e quais seriam maneiras 

socialmente adequadas de interagir. 

Palavras-chave: Habilidades sociais, Conflito conjugal, Análise do 

Comportamento. 

 

Introdução 

De acordo com Otero e Guerrelhas (2003), é comum que indivíduos que 

apresentem dificuldades em seu relacionamento conjugal busquem por auxílio 

psicoterapêutico. Os conflitos conjugais podem estar relacionados com diversos 

fatores, conforme cita Perguer (2010), como dificuldades financeiras, padrões de 

comportamento divergentes entre os parceiros e inclusive as expectativas 

diferentes que os cônjuges possuem para a relação.  

Ainda segundo Perguer (2010), ao longo das sessões de psicoterapia é 

importante que o psicólogo esteja atento às diversas variáveis que possam 

interferir no relacionamento conjugal, como o histórico de relacionamentos 

antigos, motivos do início do relacionamento atual, divisão financeira entre os 

companheiros, padrões de interação, como comunicação indireta e agressividade, 

entre outros aspectos que possam dificultar a relação entre o casal. 

Del Prette e Del Prette (2012) destacam que muitos problemas conjugais 

podem ter sua origem nos déficits interpessoais e nas dificuldades de expressão 

de sentimentos positivos, classes de respostas que fazem parte do conceito de 

assertividade. Para esses autores, a assertividade é compreendida como:  

uma classe de habilidades sociais de enfrentamento em situações que 

envolvem risco de reação indesejável do interlocutor, com controle de 

ansiedade e expressão apropriada de sentimentos, desejos e opiniões. Ela 

implica tanto na superação da passividade quanto no autocontrole da 
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agressividade e de outras reações não habilidosas (Z. A. P. Del Prette & Del 

Prette, 2005, p.175). 

Logo, comportar-se assertivamente implica em responder às situações de 

forma a considerar os próprios sentimentos sem violar os direitos do interlocutor. 

Tal forma habilidosa de se expressar, segundo Teixeira, Del Prette e Del Prette 

(2016) gera consequências imediatas reforçadoras para aquele que se comporta e 

produz consequências reforçadoras de médio e longo prazo para a comunidade 

verbal da qual o locutor faz parte, contribuindo para relações sociais 

harmoniosas. 

Visto que o comportamento assertivo se dá na interação social, o trabalho 

psicoterapêutico se faz extremamente importante, pois pode auxiliar o cliente a 

identificar quais variáveis podem estar contribuindo para a manutenção da 

situação que o coloca em sofrimento; além de ser um espaço de acolhimento que 

permite o levantamento de estratégias de resolução de problemas de modo a 

favorecer relações interpessoais de maior qualidade. 

 

Método 

O trabalho descrito trata-se de um relato de experiência advindo de um 

atendimento clínico. O cliente é identificado como P., 35 anos, gerente de 

cobrança, casado com T., 40 anos, tendo cargo de analista de uma empresa. Os 

dois tem uma filha M. de quatro anos e estão casados há aproximadamente sete 

anos. Residem com a família da esposa em uma chácara. Até o momento deste 

relato foram realizadas 13 sessões orientadas sob a perspectiva da Análise do 

Comportamento.  

A queixa do cliente foi relacionada ao conflito conjugal que ele dizia ter 

com a esposa, especialmente pelo fato de eles residirem com a família dela. As 

sessões foram guiadas por perguntas de maneira a compreender sua dinâmica 

familiar e a relação que o cliente possuía com seus familiares, identificar as 

expectativas que o cliente tinha sobre o relacionamento e investigar o seu 

repertório de resolução de conflitos. No decorrer do atendimento, a terapeuta 

identificou que o cliente apresentava déficits em comportamentos assertivos, 

reagindo de maneira agressiva (alterava o tom de voz ao longo do discurso, usava 
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palavras ofensivas e desvalorização do discurso alheio) ao interagir com as 

pessoas, inclusive com a terapeuta. Além disso, identificou-se que o cliente tende 

a não se responsabilizar pelos conflitos existentes em seu casamento, 

culpabilizando a esposa.  

A partir disso, elencou-se como objetivos terapêuticos a) identificar os 

fatores que contribuem para a manutenção do conflito conjugal do cliente, b) 

identificar comportamentos do cliente que favorecem e que prejudicam a relação 

conjugal e c) refinar seu repertório de assertividade. 

 

Resultados e Discussão 

O cliente conheceu a esposa em uma festa da empresa de um amigo. 

Aproximadamente três meses depois, ele a convidou para morar com ele em outro 

estado em que ele residia. Devido a alguns acontecimentos, entre eles, a má 

adaptação da esposa em outro estado e o fato de um colega dos dois ter sofrido 

um acidente, os dois se mudaram para a cidade que vivem hoje, passando a morar 

na chácara da família dela. 

De acordo com o cliente, esse é um dos maiores agravantes da relação dos 

dois, pois eles não possuem um lugar próprio para morar e, com o passar dos 

anos, a percepção que o cliente tem é a de que a esposa passou a se tornar muito 

dependente dele e da família, solicitando auxílio para todas as atividades que 

precisa fazer mesmo aquelas julgadas como simples, como abastecer o carro ou 

arrumar a casa.  

Segundo P., a família da esposa intervém frequentemente no 

relacionamento dos dois, especialmente por morarem no mesmo local. Além 

disso, segundo o cliente, a esposa tem um padrão passivo de lidar com as 

questões: depende de outras pessoas para realizar atividades corriqueiras e não 

estabelece diálogo, preferindo se esquivar das conversas quando o assunto 

envolve o casal.  

Ao longo das sessões, notou-se que o cliente respondia às questões e 

descrevia situações de maneira agressiva ao dar exemplos de situações que 

ocorriam com ele, além de demonstrar impaciência (aumentar o tom da voz, 

encarar a terapeuta) ao ser solicitado que respondesse uma pergunta mais de uma 
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vez devido a não compreensão da terapeuta.  Tais formas de se expressar dentro 

do contexto terapêutico podem sinalizar a maneira com que o cliente se comporta 

fora da terapia.  

Logo, o direcionamento inicial das sessões foi para que o cliente 

conseguisse discriminar respostas assertivas e inassertivas emitidas por ele, por 

meio dos exemplos de seu cotidiano que ele trazia para as sessões e quais as 

consequências que essa forma de se comportar gerava no ambiente ao seu redor. 

P. passou a identificar com maior acuidade as consequências de sua forma de se 

expressar agressivamente.  

Percebe-se que muitos podem ser os fatores que contribuem para o 

conflito das relações sociais e que os déficits na forma de se expressar, assim como 

pontuaram Del Prette e Del Prette (2012) se mostram como um dos antecedentes 

principais para tais atritos no relacionamento de P.. Além disso, o déficit em 

autoconhecimento (como a discriminação das variáveis de controle de 

comportamentos-problema) é também um antecedente importante a ser 

considerado, pois pode dificultar o engajamento do cliente com a mudança e com 

a psicoterapia. 

O trabalho psicoterapêutico mostra-se como uma potente ferramenta para 

auxiliar o cliente a identificar os motivos que estejam contribuindo para o seu 

sofrimento psíquico. No decorrer dos atendimentos, ainda existem objetivos que 

a serem alcançados para o avanço do caso, como ampliação do repertório de 

comunicação e assertividade que vêm sendo refinados nas sessões atuais e 

ampliação do repertório de resolução de conflitos, além do aprimoramento do 

cliente na identificação de maneiras socialmente adequadas de expressar 

desagrado e pedir mudança de comportamento. 
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Resumo: 

A clínica psicanalítica com crianças tem recebido muitos pacientes com 

diagnóstico médico de autismo. Contudo, para a psicanálise, a estrutura psíquica 

ainda não está definida na infância, por isso não se pode fechar um diagnóstico 

nesta época. Pode-se, porém, perceber um sofrimento presente na criança que 

aponta para sinais de risco do desenvolvimento, e atentar-se a isto. Ao voltar sua 

atenção para a relação que se estabelece entre o bebê e o Outro, na tentativa de 

supor um sujeito onde ainda não há, a prática psicanalítica considera que o 

desenvolvimento é atrelado tanto a aspectos orgânicos quanto psíquicos, sendo 

necessário um trabalho transdisciplinar. Objetiva-se com este estudo refletir 

sobre as implicações da relação que se estabelece entre o Outro materno e o bebê, 

pensando uma possível direção de cura em psicanálise nestes casos. Para isso, 

partiu-se de uma pesquisa na literatura acerca da constituição subjetiva, jogos 

constituintes e atuação do psicanalista nestas situações, bem como de uma 

experiência de estágio de atendimento grupal em uma organização voltada ao 

atendimento em psicanálise destas crianças. O sujeito se constitui na medida em 

que é suposto por seus cuidadores, passando pelo primeiro e segundo tempos 

lógicos da constituição. O primeiro caracteriza a alienação, tempo necessário para 

um enlaçamento do bebê ao Outro. O segundo trata-se da separação, que 

possibilita a manifestação de um sujeito castrado. Dito isso, quando algo que era 

de se esperar em uma criança não ocorre, é possível levantar alertas de risco da 

estruturação subjetiva, de modo a intervir precocemente. Por fim, entende-se que 
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a prática psicanalítica nestes casos não deve ser interpretativa, como na clínica 

das neuroses, se não uma prática que suponha algum sentido, na medida em este 

ainda não há, nas falas/ações do paciente e também o possibilite reconhecer-se 

como sujeito castrado e desejante.  

Palavras-chave: psicanálise; autismo; psicose; clínica. 

 

Introdução 

A clínica psicanalítica tem recebido muitas crianças com diagnóstico 

médico de autismo, sendo necessária uma reflexão acerca do que caracteriza um 

autismo ou uma psicose para a psicanálise e como é feito este diagnóstico. Sabe-

se que estrutura psíquica ainda está se definindo na infância (Jerusalinsky, 2011), 

por isso não é possível fechar um diagnóstico nesta fase. Contudo, pode-se 

perceber alguns sinais de risco no desenvolvimento, o qual, segundo Jerusalinksy 

(2003), é organizado pela dimensão psíquica. Isto é, para o autor, o 

amadurecimento biológico está atravessado pelo tratamento que o Outro 

materno confere aos estímulos corporais do bebê, realizando o processo de 

subjetivação através da linguagem.  

O campo do simbólico articula-se com o real do corpo, como afirma Lima 

(2001), possibilitando sua erogeinização através dos significantes e, em um 

primeiro momento, o enganchamento do bebê como objeto do desejo e das 

demandas do Outro. Este é o primeiro tempo da constituição subjetiva: a 

alienação. Posteriormente, é necessário que esta posição de objeto que atende às 

demandas maternas seja interrompida pela introdução de um terceiro na relação, 

possibilitando o reconhecimento da criança como faltante. Isso caracteriza o 

segundo tempo lógico: a separação, a qual, segundo Jardim (2001), é realizada 

pela função paterna, que barra o bebê de ser o único objeto de desejo da mãe e 

introduz a lei da castração. A partir disso, cria-se uma cadeia significante, e em 

seu deslizamento é que aparece o sujeito.  

Entende-se, então, que não há sujeito desde o nascimento do bebê, mas, 

para que este emerja, é necessário supô-lo já em sua origem, criando uma trama 

de significantes, que se inscrevem, dentre outras formas, pelas brincadeiras. Dito 

isso, Jerusalinsky (1994) propõe a existência de três principais tipos de jogos 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 71 

constituintes. O primeiro, “está não está”, faz referência ao jogo de Fort-Da 

percebido por Freud em seu neto. Possibilita à criança capturar a 

descontinuidade do significante e elaborar a articulação entre possessão e falta, 

presença-ausência. O segundo é o “este é o outro”, que permite a substituição do 

objeto causa de desejo. Funciona tanto como objeto de gozo quanto como 

significante da falta, pois possibilita certa satisfação ao mesmo tempo em que 

marca a falta do primeiro objeto de desejo. Por fim, “cai, não cai” refere-se aos 

jogos de borda: brincadeiras que colocam em evidência a finitude das coisas e da 

própria criança, através da queda, dos buracos e das frestas.  

Portanto, é importante que o trabalho com crianças seja atravessado pelo 

brincar, que ajuda a organizar a estrutura psíquica, influenciando muito em seu 

desenvolvimento. Além disso, o cuidado, especialmente com as que apresentam 

indicadores de risco, exige uma visão transdisciplinar, pois o desenvolvimento 

infantil parte de mecanismos biológicos, que necessitam de uma visão 

especializada, mas que são organizados e colocados em funcionamento pela 

dimensão psíquica, a qual também lhes confere suas particularidades 

(Jerusalinksy, 2003). Por isso, uma deficiência orgânica, por exemplo, não é o 

bastante para impedir o processo de subjetivação, segundo Lima (2001), visto que 

isso depende de como o Outro dá sentido a esta condição física no laço libidinal 

que envolve o bebê.  

É esta a proposta pela qual atua o Espaço Escuta, organização credenciada 

pelo SUS e fundada em 2001 com objetivo de oferecer um trabalho 

transdisciplinar de estimulação precoce, que se atente aos indicadores de risco do 

desenvolvimento infantil, intervindo com o olhar voltado ao organismo biológico, 

mas também ao amadurecimento psíquico, através das brincadeiras – que abrem 

espaço para a construção do simbólico – e do atendimento das crianças 

juntamente de seus familiares. Uma das modalidades de atendimento na 

organização é o Espaço Amarelinha, um acompanhamento em grupo com 

objetivo de proporcionar a convivência das crianças entre si e com seus 

cuidadores, através de intervenções pelo brincar.  

Nesse sentido, o trabalho é o de armar brincadeiras com as crianças, 

tentando envolver também os pais, supondo significado em suas ações e criando 

um bordejamento necessário à constituição do sujeito. As intervenções são 
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pensadas com base nos indicadores de risco apresentados, bem como nas mostras 

de saúde – isto é, volta-se a atenção não só ao que a criança ainda não é capaz, 

mas também ao que ela já consegue realizar de modo satisfatório – para 

proporcionar uma estimulação precoce e servir como uma espécie de modelo para 

os pais, que estão fragilizados em sua relação com os filhos.  

 

Objetivos e Método 

Objetiva-se refletir sobre as implicações da relação do Outro com o bebê 

no processo de subjetivação e discutir possíveis direções de tratamento 

transdisciplinar, com base na psicanálise. Para isso, o estudo parte da prática 

realizada em uma experiência de estágio com crianças atendidas no Espaço 

Escuta e faz uma articulação com a teoria por meio de uma revisão bibliográfica 

na psicanálise sobre constituição subjetiva, jogos constituintes e atuação do 

psicanalista. O grupo atendido se compõe por quatro crianças: três meninos com 

idades entre três a quatro anos e uma menina, de seis anos; suas mães; uma 

psicóloga e duas estagiárias. 

 

Resultados 

Na experiência de estágio, foi possível presenciar situações nas quais a 

relação das crianças com as mães se apresenta pelas brincadeiras em 

atendimento em grupo. Em um dos atendimentos, uma brincadeira proposta foi 

a de passar, uma criança de cada vez, por um pequeno túnel de pano, respeitando 

o tempo do colega. Um dos meninos, de quatro anos, apresentou dificuldade em 

aguardar por sua vez, tentando entrar na frente das outras crianças. A mãe, vendo 

isso, conseguia falar “não”, dizendo-lhe para respeitar a fila. Entretanto, não 

sustentava esta posição e, quando o menino a desobedecia, não se mantinha 

firme, deixando-o desrespeitar a vez dos colegas. Nosso trabalho foi o de 

sustentar o “não” pela mãe, sabendo que ela estava fazendo o melhor que podia. 

A atuação foi de mostrar como isso é possível, de forma a introduzir um terceiro 

que pudesse barrar este funcionamento dual entre mãe filho. 

Dessa forma, a intervenção teve o objetivo de nomear seus sentimentos e 

o que estava acontecendo, dando-lhes algum sentido. Por outro lado, na mesma 
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brincadeira, depois de finalizar a passagem pelo túnel, foi proposto inicialmente 

que ele comemorasse, batendo nas mãos das estagiárias. Ele não só conseguiu 

realizar isto com facilidade, como também incluiu a mãe na comemoração, por 

vezes até mesmo abraçando-a e dizendo “é a minha mamãe”, sem que ninguém o 

incentivasse a isso, mostrando-se capaz de buscar este olhar e atenção do Outro 

de forma espontânea, um importante indicador de saúde na constituição 

subjetiva.  

Outra criança convocou diretamente a mãe para brincar com ela: deu-lhe 

um brinquedo e pegou outro, iniciando a brincadeira. Entretanto a mãe não 

conseguia dar um sentido àquilo, e o brincar se encerrou logo em seguida. Então, 

o trabalho foi o de dar suporte para que a mãe conseguisse manter-se na 

brincadeira, emprestando-lhe a posição de quem dá sentido às ações da criança, 

montando uma história para a cena armada. Podemos supor que a dificuldade da 

mãe em sustentar um investimento na filha se deva a um sofrimento psíquico ou 

por não ter, ela mesma, o registro mnemônico de um Outro que produz laço. 

Dessa forma, fica claro que o trabalho deve ser não só com a criança, mas com 

sua família também, acolhendo-os e respeitando suas subjetividades. 

 

Discussão 

As crianças atendidas pelo Espaço Amarelinha têm a suposição de uma 

posição constitutiva na psicose ou no autismo. A proposta de atendimento com 

participação das mães traz a possibilidade de um reposicionamento na relação de 

investimento psíquico com seus filhos por meio das brincadeiras e da 

possibilidade de dar palavras para o que está sendo vivido, apostando que algo 

possa se inscrever e reorientar a posição subjetiva, a qual, a princípio, é a de 

objeto. Para que o trabalho tenha efeitos, as brincadeiras devem possibilitar uma 

inscrição ou elaboração de operações lógicas constitutivas, trabalhando a 

dimensão do bordejamento do corpo, da presença e ausência, instituindo a 

possibilidade da alienação ao Outro e da separação, de acordo com a posição de 

cada criança. 

A alienação, primeiro tempo lógico, possibilita a transformação de um 

corpo biológico em um corpo erógeno, segundo Lima (2001). Trata-se do 

momento no qual o organismo é banhado no desejo do Outro primordial e insere-
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se no campo da linguagem, possibilitando, como afirma Jardim (2001), a entrada 

no que Lacan denominou Estádio do Espelho, onde a criança recebe marcas 

simbólicas e imaginárias. Isto é, a mãe, ou quem executa esta função, transmite-

lhe um desejo de pertença a uma história, envia-lhe uma imagem de corpo, supõe 

uma subjetividade diferente da sua. Este é o momento da inscrição do primeiro 

significante. 

Posteriormente, ainda segundo Jardim, a separação acontece quando o 

pai, ou quem exerça a função paterna, entra em cena operativamente, embora 

esteja em exercício desde o início. É importante haver uma mediação da relação 

do bebê com sua mãe, de modo a barrar não só o desejo materno como também 

a própria criança, que deverá reconhecer-se como castrada. Isso possibilita a 

inscrição de outras marcas, que não as maternas, favorecendo o surgimento de 

um sujeito diferente da mãe. Assim, no momento que marca a separação, 

inscreve-se o segundo significante, surgindo uma cadeia por onde aparecerá o 

sujeito, que ocupará um lugar discursivo próprio, diferente do de seus cuidadores.  

Dito isso, Lima define o autismo como “uma impossibilidade de a criança 

entrar no campo da alienação ao desejo do Outro” (p.32). Isso ocorre quando não 

há laço libidinal envolvendo-a; ela não é tomada como objeto de desejo. Dessa 

forma, não há possibilidade de inserção no campo do simbólico e do imaginário, 

não há inscrição do primeiro significante. Por outro lado, a psicose pode ser 

entendida como uma não ocorrência da separação. Ou, nas palavras de Lima, 

“uma estrutura em que o Nome-do-Pai encontra-se foracluído do Simbólico” (p. 

34), impedindo a organização da relação com Outro, com o sexual e com o real. 

O psicótico não está inserido na partilha sexual, não tem barreira que o protege 

do gozo avassalador do Outro, não está castrado e não tem a inscrição do segundo 

significante.   

Assim, considerando que os tempos lógicos são responsáveis pela inscrição 

dos primeiros significantes constitutivos do sujeito, e que no autismo e na psicose 

falham estas inscrições, entende-se então que há uma fragilidade estrutural. Por 

isso, a clínica psicanalítica com essas crianças não é a mesma da clínica nas 

neuroses, como assegura Lima. Ou seja, o trabalho não é de uma análise, visto 

que não há estabelecimento do recalque responsável pela distinção entre 

consciente/inconsciente e pela barreira de contenção à invasão do real. Não é 
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possível uma desmontagem do fantasma por meio do simbólico, nem uma 

interpretação que revele os significantes, visto que eles não estão inscritos. O 

trabalho é, então, de construir tais significantes, possibilitar marcas simbólicas: 

direção contrária de uma análise das neuroses.  

Por fim, entende-se, como afirma Kupfer (2000), que no autismo falha a 

função materna e na psicose, a função paterna. Entretanto, é necessário 

compreender que não se trata de culpabilizar os pais, visto que o desejo vai além 

da vontade consciente. É o que diz a autora ao afirmar que culpar a mãe por um 

quadro de autismo de seu filho, por exemplo, significa apoiar-se no que está 

definido culturalmente sobre a maternidade: pegar no colo, amar loucamente e 

fazer carícias são sinais imaginários que deverão ser deixados de lado ao analisar 

sua relação com o bebê. Além disso, dizer que falham as funções não significa que 

a falha venha necessariamente do lado dos cuidadores: é comum, segundo Jardim 

(2001), que a despeito de todos os investimentos libidinais do Outro, a criança 

fique retida em seu próprio corpo, impedindo que a função materna ou paterna 

inscreva suas marcas.  

Devido a isso, o Espaço Escuta realiza um trabalho com as crianças e com 

seus cuidadores, de modo a responsabilizá-los – não culpá-los – acerca da parte 

que lhes cabe na criação dos filhos, como propõe Kupfer. As intervenções atuam 

no sentido de engajar os pais em um movimento de busca por um enlaçamento 

libidinal com a criança e, ao mesmo tempo, estimulá-la para que esteja aberta a 

este movimento e também busque efetivamente este laço. Essa é a direção de 

tratamento para crianças que estão se encaminhando ao autismo ou à psicose, 

lembrando-se que a estrutura ainda está se definindo nesta época: voltar a 

atenção a indicadores de risco que apontam para falhas constituintes e intervir 

precocemente, possibilitando a efetivação das funções materna e paterna, e supor 

um sujeito onde ainda não há, para que assim possa emergir, reconhecendo-se 

como portador de uma história e como castrado e desejante. 
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Resumo 

A triagem psicológica se baseia na escuta e no acolhimento, podendo ocorrer em 

diferentes contextos clínicos e de saúde. Por isso, parte-se do relato de 

experiência de estágio curricular em Psicologia em saúde no contexto da Atenção 

Básica - Unidade Básica de Saúde (UBS) -, em um município da Região 

Metropolitana de Londrina. Para isso, utilizou-se a técnica de entrevista com a 

finalidade de triagem psicológica, objetivando reunir dados, construir hipóteses 

diagnósticas e analisar as demandas de cada usuário. Além disso, aplicou-se o 

instrumento de estratificação de risco em saúde mental, visando classificar os 

usuários em baixo, médio ou alto risco; para que, posteriormente, pudessem ser 

realizados encaminhamentos condizentes com cada caso. O público alvo da ação 

realizada era composto por usuários que estavam na lista de espera do serviço de 

Psicologia na Unidade. Como critério de seleção para o agendamento da triagem, 

observava-se a ordem de chegada estabelecida na lista de espera. Assim, foram 

realizados vinte e dois encontros, uma vez por semana, com duração de três horas 

diárias, totalizando 66 horas durante o semestre letivo de 2018. As demandas 

apresentadas durante o início da prática de estágio estavam relacionadas ao 

consumo abusivo de álcool e outras drogas, o que foi percebido de forma 

surpreendente, visto que tal tema costuma ser associado a serviços de alta 
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complexidade. À vista disso, a partir das particularidades de cada caso, 

realizaram-se encaminhamentos visando a continuidade do tratamento a fim de 

manter os usuários vinculados à Rede de Atenção Psicossocial. Ressalta-se, 

portanto, que é indispensável a percepção da importância do trabalho em rede. 

Assim sendo, tal prática de estágio possibilitou a interlocução entre a teoria e 

prática, e a construção de profissionais inseridas na realidade do sistema de 

saúde. 

Palavras-chave: Triagem psicológica; Estágio; Sistema de Saúde. 

 

Introdução 

A triagem psicológica tem como finalidade reunir dados, construir 

hipóteses diagnósticas e analisar as demandas de cada usuário, para que se possa 

realizar um encaminhamento adequado. Desse modo, o foco desse processo é 

baseado na escuta e acolhimento por parte do terapeuta, objetivando estabelecer 

uma relação empática, já que os usuários chegam ao consultório com diversas 

ideias acerca do serviço psicológico (Cerioni & Herzberg, 2016). 

Esse momento do processo terapêutico é fundamental para que o usuário 

decida se vai permanecer ou não em tratamento, já que desde o princípio o 

vínculo é formado (Gastaud, 2008).  A partir disso a psicanálise, em sua 

especificidade, busca dar voz e escutar o desejo do usuário, para que o mesmo 

possa ter acesso ao desconhecido (Cerioni & Herzberg, 2016). 

Nesta direção, de modo geral, este trabalho objetiva relatar a experiência 

de estágio curricular em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em um município 

da Região Metropolitana de Londrina, onde foi possível vivenciar a prática clínica 

no contexto da saúde. Para tanto, realizou-se entrevistas de triagem psicológica 

para colher dados, construir hipóteses diagnósticas e analisar as demandas de 

cada usuário; aplicou-se o instrumento de estratificação de risco em saúde 

mental, visando classificar o usuário em baixo, médio ou alto risco; e, por fim, 

realizaram-se encaminhamentos dos usuários da UBS para os serviços que 

compõem a rede de saúde. 
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Método 

A prática de estágio realizada em dupla de estagiárias na UBS teve um 

público alvo composto por usuários que estavam na lista de espera do serviço de 

Psicologia na Unidade. Dessa forma, foram realizadas entrevistas de triagem, 

aplicação do instrumento de estratificação de risco em saúde mental e 

encaminhamento dos usuários da UBS para serviços que compõem a rede de 

saúde, como Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Clínicas Escolas. Como 

critério de seleção para o agendamento da triagem, observava-se a ordem de 

chegada estabelecida na lista de espera. Assim, foram realizados vinte e dois 

encontros, uma vez por semana, com duração de três horas diárias, totalizando 

66 horas durante o semestre letivo de 2018. 

Como recursos materiais durante a triagem utilizaram-se: prontuário, 

caneta, prancheta, jaleco, bloco de anotações, papel pautado e o instrumento da 

estratificação de risco em saúde mental. Tal instrumento é estruturado por 

perguntas com diferentes eixos temáticos que classificam os usuários em baixo, 

médio ou alto risco – de acordo com a pontuação obtida – auxiliando o processo 

de triagem. 

Além disso, também se fez uso do diário de campo, enquanto instrumento 

utilizado no espaço de intervenção em saúde, se fez muito importante para a 

coleta de dados, já que este é construído através de uma observação controlada e 

rigorosa. Possibilita ao pesquisador organizar e refletir os seus objetivos e papéis 

no campo, de modo que, de maneira gradual e menos invasiva se aproxime do seu 

objeto de pesquisa. Além disso, é relevante que os indivíduos pesquisados tenham 

consciência do papel que está sendo desempenhado pelo pesquisador, para que 

esse não seja visto como um elemento alheio ao processo (Bartelmebs, 2012). 

 

Resultados 

No início do processo de atendimento na atenção básica, surgiram casos 

relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas, fato que gerou um grande 

caráter de surpresa, pois é comum a associação entre tal problemática a serviços 

de alta complexidade. Por isso, em supervisão houve a recomendação de leituras 

voltadas ao tema, já que o embasamento teórico adequado se faz extremamente 
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necessário para o manejo dos casos. Sendo assim, para este trabalho destacamos 

os casos clínicos que foram atendidos que enunciam tal temática. 

Para melhor compreender a dinâmica do sujeito dependente, recorremos 

à teoria psicanalítica. Assim, Reffert e Nascimento (2014) afirmam que: 

O sujeito dependente é uma pessoa que passou pelo processo inicial de 

vida de forma inadequada, possibilitando assim, o estabelecimento da 

toxicomania. Dessa forma, o toxicômano, é o sujeito que faz uso habitual 

de drogas, encontrando-se no estado da dependência, quando se perde o 

controle do uso. (p.195) 

Logo, os indivíduos nessa condição possuem vínculos sociais e familiares 

rompidos, já que as substâncias químicas se constituem como uma forma de 

preenchimento de suas lacunas afetivas perdidas. Tais características puderam 

ser observadas especificamente em dois usuários que passaram pelo processo de 

triagem psicológica na Unidade. A saber: 

 

Caso E. 

O usuário estava na lista de espera, mesmo já tendo sido atendido na 

Unidade anteriormente. E., 57 anos, casado pela segunda vez, reside com sua 

esposa e filha. Comentou que há aproximadamente três anos não consegue 

realizar nenhum tipo de atividade, inclusive a laboral, pois alega não ser capaz de 

dar continuidade ao que começa. Relatou como queixas: sonambulismo, 

ansiedade, facilidade em perder a paciência, ideação suicida, histórico de adicção 

e a percepção de uma possibilidade de recaída. Refere histórico de uso abusivo de 

álcool, estando abstêmio há 26 anos, considerando sua filha como um “troféu de 

abstinência” (sic.). No entanto, sua relação com esta filha estava abalada; por isso 

afirmou ter medo de recair a qualquer momento. Apresentou alto risco à saúde 

mental. Portanto, foi encaminhado para CAPS ad. 

 

 

 

Caso T. 
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A usuária T., 28 anos, reside com sua companheira e seu enteado. Estava 

na lista de espera, pois foi encaminhada por um psiquiatra; relatou ter tido 

depressão grave há dois anos e realizado tratamento com uma psicóloga na época; 

comentou sentir tristeza, ter picos de humor e estresse, além de fazer uso abusivo 

de cocaína e álcool. Mostrou-se disposta a parar o uso, porém estava com “fissura” 

(sic.). Além disso, a usuária buscou suporte psicológico, porque recusou-se a 

utilizar a medicação psiquiátrica, pois tinha medo de tornar-se dependente desta, 

tal como tornou-se dependente da cocaína. Apresentou alto risco à saúde mental. 

Levando tais fatos em consideração, a usuária foi encaminhada para CAPS ad e 

psicoterapia individual, já que indicou não se sentir à vontade expondo-se em 

grupos terapêuticos, tais como existem no CAPS. No mais, realizou-se uma 

sensibilização e esclarecimento acerca da necessidade do uso de medicação como 

fator complementar ao tratamento. 

Diante das demandas apresentadas pelos usuários durante a triagem e as 

particularidades de cada caso, realizou-se o encaminhamento visando a 

continuidade do tratamento a fim de mantê-los vinculados à Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS). 

 

Discussão 

Tendo em vista as especificidades deste contexto e a proposta do serviço 

psicológico na UBS, foi possível realizar triagens com os usuários citados, 

compreender melhor as questões por eles trazidas, e finalmente, realizar o 

encaminhamento adequado. Por isso, é fundamental que a Unidade possua 

vínculos com a rede de saúde, a fim de possibilitar uma ampla avaliação das 

opções disponíveis e consequentemente, escolher dentre elas a que melhor se 

encaixe às demandas do usuário. À vista disso, Amarante (2007) descreve que o 

princípio da intersetorialidade abrange 

estratégias que perpassem por vários setores sociais, tanto no campo da 

saúde mental e saúde em geral, quanto das políticas públicas e da 

sociedade como um todo. Em outras palavras, os serviços de atenção 

psicossocial devem sair da rede do serviço e buscar na sociedade vínculos 

que complementem e ampliem os recursos existentes. Devem articular-se 
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com todos os recursos existentes no campo da saúde mental, isto é, com a 

Rede de Atenção à Saúde Mental. (p. 86) 

Sendo assim, é indispensável a percepção da importância do trabalho em 

rede, para que a UBS tenha a capacidade de acolher os usuários, avaliar a 

gravidade de suas demandas e decidir se estes podem continuar sendo atendidos 

na Unidade, ou se necessitam de serviços mais especializados. Deste modo, a 

Portaria Nº 3088, de 23 de dezembro de 2011 (Republicada em 21 de maio de 

2013) vai ao encontro com o trabalho em rede realizado na UBS. Esta institui a 

Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito 

do Sistema Único de saúde (SUS). 

Por fim, vale destacar que cada encaminhamento realizado foi decidido 

após discussão do caso em supervisão e discutido com os usuários do serviço, já 

que se tinha como prioridade levar em consideração as condições para que estes 

pudessem se manter ativos em seu projeto terapêutico, inseridos no(s) serviço(s) 

da RAPS. 

 

Considerações Finais 

A experiência nesse campo de estágio mostrou-se extremamente produtiva 

e enriquecedora, pois possibilitou a interlocução entre a teoria e prática, e a 

construção de profissionais inseridas na realidade do sistema de saúde. Além 

disso, o espaço da supervisão possibilitou o aprendizado de novos conteúdos 

através de indicações de leituras, discussões compartilhadas e a possibilidade de 

resolução das inquietações advindas do campo – fato que gerou uma visão 

ampliada do processo e da organização do Sistema de Saúde no município. 

Dessa forma, foi possível entrar em contato com diversos profissionais da 

área de saúde, através de uma atuação efetiva dentro da equipe multiprofissional, 

o que possibilitou perceber as lacunas do sistema e contorná-las sempre que 

possível. 
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Resumo 

O desenvolvimento infantil é atravessado pela relação com o Outro. A forma como 

essa relação se estabelece, ou sua ausência, impactam na formação subjetiva do 

infans podendo resultar no que é nominado como crianças-objetos, crianças 

autistas ou psicóticas. Este estudo objetiva demonstrar os impactos da relação 

mãe-bebê e possíveis direções de cura com práticas através do viés da psicanálise. 

Para isso, utiliza-se de experiências de estágio em uma instituição que trabalha 

com essas crianças, através da psicanálise, além de levantamentos bibliográficos 

que fundamentam a prática psicanalítica e possíveis atuações, como o 

acompanhante terapêutico. A psicanálise entende estes quadros como a relação 

de cadeias simbólicas que estruturam a criança permitindo o surgimento de um 

sujeito. Para o surgimento desse sujeito é necessário que a criança passe pelos 

dois tempos lógicos da constituição. A primeira refere-se à alienação, no qual a 

criança se aliena ao Outro materno e sua falha pode resultar em um quadro de 

autismo, pois, a criança não é enlaçada pelo desejo do Outro. O segundo tempo 

caracteriza a separação, momento em que há a introdução do significante 

paterno, o nome-do-pai, e, portanto, o surgimento de um sujeito neurótico. A 

falha nesse tempo permite a possibilidade da psicose e a criança permanece presa 

ao Outro materno em uma relação simbiótica, sem constituir um sujeito 
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propriamente dito. A forma de lidar com esses quadros difere da análise clássica 

de neuróticos, pois, o propósito, nesses casos, é de constituir um sujeito onde 

ainda não há. O trabalho no autista se constitui na função de antecipar e nomear 

o que há de vir, supondo que há desejo na criança. No caso da psicose o trabalho 

é de descompletar, introduzir a possibilidade de simbolizar a ausência e 

separação, ou seja, a castração. 

Palavras-chave: psicanálise; autismo; psicose; acompanhante terapêutico 

 

Introdução 

Ao se tratar da clínica infantil, em psicanálise, mostra-se necessário a 

compreensão da relação mãe-bebê, processos de subjetivação, as estruturas 

clínicas e os manejos que correspondem a cada uma dessas estruturas, tendo em 

mente que a análise clássica não é aplicável a todas elas. Considerar a relação 

mãe-bebê é de extrema importância, pois, o processo de subjetivação da criança 

gira em torno desta relação e se estrutura através dela. A forma como essa relação 

se estabelece, e suas “falhas”, consequentemente, estruturam a forma como essa 

criança se insere no discurso e se relaciona com o Outro. 

Lima (2001) explica que o bebê chega inserido em toda uma rede de 

significantes sobre ele que existe antes mesmo de seu nascimento, construído por 

sua família, como por exemplo: seu próprio nome, roupas, brinquedos e 

decorações que representam as expectativas, fantasias e ideações de sua família. 

Portanto, a criança vem ao mundo ocupando uma posição na família e a mãe, o 

Outro primordial, media a relação do bebê com o mundo. A mãe satisfaz as 

tensões sentidas no corpo biológico, satisfaz a fome, frio, necessidades 

fisiológicas que a criança por si só é incapaz de satisfazer-se, por conta própria, 

nos meses ou anos iniciais. Porém, a função materna, exercida pelo Outro, 

envolve também dar sentido ao corpo, banhar a criança com a linguagem, a 

erogenização do corpo do infans. 

Uma mãe, ao amamentar, não está apenas satisfazendo a fome do bebê 

mas também oferta uma variedade de sensações prazerosas. O bebê sente o toque 

da mãe, seu cheiro, textura da pele, calor do corpo, ouve a voz da mãe. Todas essas 

sensações compõe a experiência de ser amamentado e retiram a qualidade 
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exclusiva de “saciar a fome” do ato de amamentar. A mãe conversa com a criança 

enquanto estão juntas, nomeia as sensações que supõe que o bebê deve estar 

sentindo, atribui sentido aos atos e à própria criança. Ou seja, a mãe, enquanto 

Outro primordial, exerce a função materna capturando a criança nessa rede de 

significantes, marcando esse corpo e demarcando bordas, empregando sentidos, 

inserindo-a na linguagem e em um discurso, Supõe haver um sujeito neste corpo 

(Jardim, 2001). 

A criança, em contato com essa rede, é envolvida no que Lacan chama de 

Estádio do Espelho e é o momento em que “a criança pode recolher uma imagem 

psíquica de si mesma da imagem que um outro lhe oferece” (Jardim, 2001, p. 56), 

sendo assim, um momento de subjetivação que “constitui o eu e todo o campo 

imaginário e simbólico necessário ao advento da subjetivação” (Lima, 2001, p. 

33) através da relação com o Outro primordial. Nesse momento o bebê se 

encontra alienado ao Outro. A criança toma para si o desejo de sua mãe como se 

fosse seu desejo e a imagem que a mãe possui, dessa criança, como sua própria 

imagem/identidade. Em seguida, vem o momento da separação, momento 

marcado pela entrada de um terceiro, que “rompe” a relação simbiótica mãe-bebê 

e desloca as marcas maternas possibilitando a entrada das marcas paternas. O 

momento da alienação é o primeiro tempo lógico da constituição do sujeito e 

estabelece o primeiro significante, materno, enquanto que a separação 

corresponde ao segundo tempo lógico, a inserção do segundo significante, a 

paterna. É entre esses tempos que é possível a constituição de um sujeito. A 

função paterna possibilita o sujeito a formar uma cadeia de significantes e assim 

se inserir em um discurso (Jardim, 2001). 

Esses tempos não ocorrem quando se trata de crianças enquadradas nos 

distúrbios globais do desenvolvimento, autistas e psicóticas. O processo de 

desenvolvimento dessas crianças-objetos, assim chamadas por Colette Soler 

(Lima, 2001), por não possuírem a função de sujeito constituída e, portanto, se 

relacionam com o Outro como objeto, difere das crianças neuróticas e o manejo 

clínico desses casos não se sustenta através da análise. 

Um psicótico, durante seu processo de subjetivação, teve a falha da função 

paterna. Ou seja, faltou na criança psicótica a inscrição do significante paterno, 

não é regulada pelo Nome-do-Pai. A criança permanece presa ao desejo do Outro, 
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na posição de objeto, sem mediação simbólica e é engolida pelo Outro (Lima, 

2001). A falha da função paterna caracteriza a estrutura psicótica através do 

mecanismo foraclusão do significante Nome-do-Pai e ausência da castração no 

simbólico. Esse mecanismo não permite a entrada do simbólico no psiquismo e a 

criança fica presa ao Real na relação com o Outro que se mostra onipotente e não 

castrado, utilizando-se do corpo, repetindo no Real, para responder à demanda 

do Outro - em certos casos assumindo uma posição paranóica.  

Assim, a clínica de crianças psicóticas consiste em constituir um sujeito, 

possibilitar que elas se reconheçam como sujeitos. Para isso, as interpretações 

devem ser deixadas de lado, pois a criança nessa posição encararia o trabalho 

interpretativo como absoluta e, então, reforçando a posição objetal da criança 

(Kupfer, 2000). O analista deve se colocar como um Outro castrado - na clínica 

das neuroses se coloca como objeto a - o lugar do não saber. 

Na situação do autista o mecanismo operante é a da exclusão e a falha que 

ocorre é na função materna. Deste modo, a criança nem sequer chega ao segundo 

tempo da subjetivação, pois o primeiro, a alienação ao Outro, não ocorreu. O 

Desejo do Outro não visa à criança e “tal posição implica a impossibilidade de a 

criança ver perfilada sua imagem no olhar do Outro” (Lima, 2001, p. 33), por isso, 

durante o Estádio do Espelho a criança não “se vê”. Não há uma imagem criada 

pelo Outro e transmitida à criança, não há uma cadeia de significantes para 

capturá-la e organizá-la. A falha dessa função materna deixa marcas no 

psiquismo de modo que a criança se relaciona com o outro através da exclusão e 

segundo Jerusalinsk: 

a ausência de um inscrição coloca a criança, a respeito da demanda do 

Outro, a receber essa demanda na posição da repetição da exclusão. É por 

isso que o autista recebe qualquer manifestação do laço social, seja do 

modo direto ou indireto, como demanda de ausentificação. É por isso que 

a criança autista vira as costas àquele que a ela se dirige, ou se opõe 

especificamente a incorporar os objetos que lhe são ofertados pelo Outro. 

(1993, p.64, apud Lima, 2001, p.33) 

A falha da função materna pode ocorrer por diversos motivos. Por 

exemplo, uma criança que nasce com alguma questão biológica, como a síndrome 

de Down, pode romper a fantasia da família, em relação à criança, e pode criar 
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uma ferida narcísica na mãe de modo que o significante e desejo maternos não 

operam (Kupfer, 2000). Dito isto, deve-se tomar cuidado para não confundir a 

responsabilização dessas mães com a culpabilização pelos quadros de autismo ou 

psicose das crianças. A culpabilização se apoia “nos sinais imaginários que a 

nossa cultura habituou-se a pensar como relevantes quando se trata da 

maternidade” (Kupfer, 2000, p.90) enquanto que a responsabilização vai em 

direção de engajar os responsáveis na relação com a criança, responsabilizando-

os pela parte que lhes pertence na constituição da criança. O trabalho deve ser, 

portanto, em parceria com os cuidadores da criança, envolvendo-os na relação, 

acolhendo suas angústias e fantasias. 

Assim explicado, este estudo objetiva registrar experiência de estágio em 

uma instituição que trabalha com essas crianças, destacando a relação mãe-bebê 

na constituição de um sujeito e possíveis direções de cura com práticas através do 

viés da psicanálise, diferenciando o trabalho com neuróticos, psicóticos e autistas. 

 

Método 

Foi realizado um estágio, através de um vínculo com a Universidade 

Estadual de Londrina (UEL), no Centro Interdisciplinar de Diagnóstico e 

Tratamento Precoce dos Distúrbios Globais do Desenvolvimento, ou Espaço 

Escuta, que é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) 

credenciado pelo SUS. É uma instituição que desde 2001 trabalha identificando 

precocemente indicadores de risco para o desenvolvimento infantil, visando 

prevenir a instalação e/ou agravamento de distúrbios globais de 

desenvolvimento, através da perspectiva psicanalítica (Espaço Escuta, 2019).  

Assim, quatro estagiários do quarto ano do curso de psicologia foram 

inseridos na instituição para observar o trabalho e, depois, ter a oportunidade de 

atender intervindo em casos da organização. As atividades iniciaram-se no dia 28 

de maio de 2019 com continuidade até o momento presente, acontecendo uma 

vez por semana. É oferecido atendimentos individuais ou coletivos (com 

participação de pais ou apenas entre as crianças) dependendo de cada caso. Os 

estagiários permanecem, primeiro, na sala de espera, por um tempo, observando 

as interações mãe-bebê presentes no ambiente. É pré-requisito que os estagiários 

façam um curso ofertado pela própria instituição, enquanto estagiam, de modo a 
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serem instrumentalizados teoricamente, através da perspectiva da psicanálise, 

abordando o desenvolvimento infantil, processos de subjetivação, diagnóstico e 

intervenções. Após o período de atividade na sala de espera, cada estagiário é 

encaminhado para um tipo de atendimento, de acordo com a disponibilidade e 

demanda da instituição, podendo, cada estagiário, participar de qualquer um dos 

tipos de atendimentos já citados. 

 

Resultados e Discussão 

Na sala de espera, a experiência de estágio demonstrou o que a literatura 

indicava sobre a relação mãe-bebê na constituição subjetiva do infans. Em alguns 

casos foi-se observado falhas no primeiro tempo lógico da constituição, em outros 

casos, falhas no segundo tempo. Nas falhas do primeiro tempo, observou-se mães 

que não conseguiam supor um sujeito em seus filhos. As falhas do segundo tempo 

muitas vezes consistiam em relações simbióticas. 

Os atendimentos ocorreram de forma individual com um menino de 

quatros anos, acompanhado pela mãe, encaminhado à instituição com suspeita 

de autismo. Embora houvesse algumas questões relacionadas com essa estrutura, 

como movimentos estereotipados, não se tratava de um quadro fechado de 

autismo sendo necessário realizar trabalhos tanto da clínica do autismo quanto 

da clínica da psicose e neurose (análise clássica) nos atendimentos. Então, 

houveram momentos em que o trabalho era de nomear, antecipar, dar sentido, 

supor um sujeito; em outros momentos foi necessário realizar intervenções que 

elaborasse a falta, ausência e presença. 

A experiência de acompanhante terapêutico foi breve, iniciou-se no dia 15 

de outubro de 2019, em um dia diferente do dia de atendimento na instituição, e 

consistiu em estender o trabalho realizado nos atendimentos, mas em ambientes 

variados, realizando as intervenções durante atividades do cotidiano da criança, 

ocorrendo na própria casa dela e nos arredores do bairro. O trabalho foi 

desenvolvido de modo a ajudá-lo a elaborar questões relacionadas a ausência do 

pai, separação dele próprio com a mãe, atividades para nomear e dar bordas ao 

corpo, estabelecimento de limites e elaboração da falta.  
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O trabalho com crianças não se trata de estruturas fechadas e, portanto, 

compreender o processo de subjetivação permite ao profissional entender as 

possíveis falhas nos tempos lógicos da constituição e, assim, realizar um trabalho 

de modo a se evitar a constituição de estruturas autistas e psicóticas. As crianças-

objeto devem ser tratadas pelo analista de modo a promover a “educação 

primordial, em que o Outro parental opera no sentido de inscrever 

simbolicamente o Real do corpo e das vivências do infans.” (Lima, 2001, p. 30), 

e supor um sujeito onde não há para que, assim, seja possível o surgimento deste 

sujeito (Lima, 2001). 

 

Considerações Finais 

Após alguns meses acompanhando o trabalho com essa criança, puderam-

se observar algumas mudanças no discurso dela, anteriormente muito acoplado 

à mãe, e depois mais descolado dessa mãe. Inicialmente a ausência da mãe era 

fator desorganizante para o menino. Embora ainda houvesse questões com esse 

ponto, ele conseguiu lidar melhor com essa falta e foi capaz de algumas atividades 

que antes não era possível, por exemplo, passear pelo bairro sem a presença da 

mãe. Os atendimentos não se encerraram. Questões envolvendo a ausência do pai 

e a separação da mãe precisam continuar a ser trabalhados, deixando 

expectativas para possíveis resultados a ser alcançado pelo menino e os 

profissionais que o acompanha. 
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Resumo 

A atenção à saúde mental no Brasil passou por grandes mudanças a partir do 

Movimento pela Reforma Psiquiátrica. Iniciado na década de 60, tal movimento 

promoveu discussões sobre o modelo assistencial em saúde mental até então 

vigente, chamado de modelo asilar, com o objetivo de promover transformações 

de caráter técnico e ético-técnicas. Essas alterações ganharam força política e 

social a partir da década de 70, com especial contribuição do Movimento dos 

Trabalhadores em Saúde Mental, que denunciava o modelo hospitalocêntrico e 

cronificante das terapêuticas utilizadas. Com a consolidação do novo modo de 

atenção à saúde mental, constituído no Sistema Único de Saúde a partir da Lei da 

Reforma Psiquiátrica de 2001 e da Rede de Atenção Psicossocial, foram 

construídos novos espaços de atenção e tratamento, localizados nos territórios. 

Esse novo paradigma promovia a descentralização a partir da construção de 

Unidades de Acolhimento e Centros de Atenção Psicossocial, articulados com a 

Atenção Primária à Saúde e outras instituições presentes nas redes intersetoriais 

disponíveis. O presente trabalho busca refletir sobre a atuação profissional em 

uma instituição de saúde mental (CAPS) do município de Londrina a partir de 

uma experiência de estágio realizada com uma usuária idosa. Foram selecionados 

alguns recortes de um atendimento domiciliar, realizado em função de uma 

solicitação do Ministério Público de avaliação e intervenção. Posteriormente, 

foram analisadas as informações obtidas em conjunto com o referencial teórico 

encontrado sobre o tema. O estudo evidenciou a presença de paradigmas asilares 
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e deficitários na atenção e tratamento à saúde mental, caracterizando ainda uma 

exclusão social e inefetivação dos direitos daquele visto como louco na sociedade, 

elementos que deveriam ser constantemente desconstruídos e problematizados 

para que se melhorasse a efetividade do trabalho em saúde, sempre guiado pelo 

Código de Ética em primeira instância, de forma a garantir os direitos 

fundamentais do ser humano. 

Palavras-chave: psicologia; saúde mental; justiça; idoso; clínica ampliada.  

 

Introdução 

A atenção à saúde mental no Brasil passou por grandes mudanças a partir 

do Movimento pela Reforma Psiquiátrica. Iniciado na década de 60, tal 

movimento promoveu discussões sobre o modelo assistencial em saúde mental 

até então vigente, chamado de modelo asilar, com o objetivo de promover 

transformações de caráter técnico e ético-técnicas. Essas alterações ganharam 

força política e social a partir da década de 70, com especial contribuição do 

Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental, que denunciava o modelo 

hospitalocêntrico e cronificante das terapêuticas utilizadas. Isso trouxe à tona um 

processo inovador nos âmbitos teórico, político, cultural e social, a partir dos 

quais surgiram novos atores, protagonistas e produções acadêmico-científicas no 

cenário do campo em questão. Emergiu então, em conjunto com os demais 

segmentos da sociedade e num cenário de luta, a reivindicação dos direitos 

fundamentais e o exercício da cidadania então subtraídos do louco a partir do 

estatuto de alienação mental, que culminou na privação do usufruto de direitos 

(que deveriam ser) inerentes aos cidadãos da sociedade democrática (Amarante, 

1996, p. 14-15).    

As críticas ao modelo asilar sofreram influências de práticas realizadas em 

outros países, como a Itália, produzindo um paradigma totalmente novo de 

trabalho no campo da saúde mental, que deixava de preconizar a internação, o 

isolamento e a medicalização, e passava a dar importância ao sujeito como 

principal participante de seu tratamento. Também foram preconizados a família, 

a comunidade (ou grupo social) e o território em que o adoecido mentalmente 

estaria inserido, considerando os aspectos socioculturais como determinantes da 

posição dos indivíduos diante do contínuo saúde-doença que se modificava 
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durante a vida. Assim, a loucura e o sofrimento psíquico passaram a ser vistos 

como parte integrante da existência e não algo a ser removido imediatamente, 

transformando-se em elementos constitutivos do patrimônio inalienável dos 

sujeitos. A partir disso, o que adquiriu importância foi a posição assumida diante 

das contradições, desta forma, nesse modo de tratamento, objetivou-se a 

transformação daqueles que apenas sofrem para agentes implicados em seu 

processo de cuidado, potencializando as possibilidades de mudanças (Costa-

Rosa, 2000, p. 150-155). 

Com a consolidação do novo modo de atenção à saúde mental, constituído 

no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Lei da Reforma Psiquiátrica de 2001 

e da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) (Brasil, 2001), foram construídos 

novos espaços de atenção e tratamento, localizados nos territórios. Esse novo 

paradigma promovia a descentralização a partir da construção de Unidades de 

Acolhimento (UAs) e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), articulados com a 

Atenção Primária à Saúde e com outras instituições presentes nas redes 

intersetoriais disponíveis. Desta forma, os CAPS consistem em pontos 

estratégicos de atenção dentro da RAPS, de caráter aberto e comunitário, 

constituídos por equipes multiprofissionais atuando sob a ótica interdisciplinar. 

Atendem prioritariamente pessoas com sofrimento psíquico intenso, incluindo os 

usuários de substâncias psicoativas, no território que ocupam, seja em situações 

de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial, se propondo a ser 

substituto ao modo asilar (Ministério da Saúde, 2015 apud Brasil, 2011, p. 5-9). 

 

Objetivo 

Refletir sobre a atuação profissional em uma instituição de saúde mental 

(CAPS) do município de Londrina a partir de uma experiência de estágio 

realizada com uma usuária idosa. 

 

 

Procedimentos Metodológicos 

A partir de uma solicitação do Ministério Público para avaliação 

especializada e proposição de intervenção sobre um caso em situação de 
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negligência, foi realizada uma visita domiciliar e, em seguida, discussão com a 

equipe multiprofissional. Posteriormente foi realizada uma reflexão em recortes 

sobre a visita e a decisão de resposta ao ofício, utilizando-se de leis, estudos e 

documentos sobre a prática da Psicologia no campo da saúde mental. 

 

Resultados e discussão 

O trabalho executado a partir da demanda por um parecer técnico, em que 

o Ministério Público solicita à equipe do CAPS a realização de uma visita 

domiciliar para averiguar a situação de uma usuária idosa do serviço, possibilita 

amplo diálogo da clínica ampliada (Brasil, 2013, p. 13-14) com o campo da justiça, 

da cidadania e das políticas públicas.  

Em um primeiro momento, destacamos a importância do respeito aos 

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, retificados pelo Estatuto do 

Idoso, que em seus artigos 2º e 3º, enfatiza a garantia de proteção integral às 

oportunidades e facilidades envolvidas na preservação de sua saúde física e 

mental, assim como da liberdade e dignidade. Nesses aspectos, é dever da família, 

da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, ao lazer, à cidadania, 

ao respeito, à convivência familiar e comunitária, entre outros (Brasil, 2003).  

A solicitação do Ministério Público chegou à coordenação da instituição, 

que informou à psiquiatra e à psicóloga sobre a demanda. A partir disso, a 

psiquiatra posicionou-se afirmando que não sairia da instituição, delegando à 

psicóloga a função de avaliação e pedindo que repassasse as informações obtidas 

ao retornar, quando elaborariam, em conjunto, um parecer de resposta. 

Estiveram presentes na visita: dois estagiários de psicologia, uma psicóloga da 

instituição e um técnico de enfermagem, ambos do CAPS. A usuária foi receptiva 

na abordagem, convidando todos para entrar. Sua casa estava em boas condições 

de cuidado, mesmo tendo sofrido um AVC7 há poucos meses, pelo qual ela relatou 

“...todo o meu lado direito tá muito pesado, não tenho mais tanta força e 

equilíbrio, só consigo andar pela casa pois já conheço bem o espaço, se não cairia 

no chão...”. No decorrer da conversa, foi relatando situações que despertaram 

                                                   
7 Acidente Vascular Cerebral. 
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preocupação nos estagiários “...minha filha só vem aqui pra pegar dinheiro [...] 

eu pago 20 reais pra ela varrer o chão e ainda quer mais 10 pra passar um pano 

[...] às vezes só vem e quer dinheiro, não me ajuda com nada [...] eu gosto de 

limpar, de cuidar da minha casa, mas nessa situação em que estou, é muito difícil 

fazer tudo sozinha.”; “...às vezes preciso ir na UPA8 ou na UBS9 e não tenho quem 

me leve, aí acabo pagando um Uber ou um táxi, mas como recebo só um salário 

mínimo, o dinheiro acaba antes do fim do mês [...] agora mesmo, por exemplo, 

queria comprar ovo que eu gosto de comer frito, mas não posso [...] eu como 

arroz, é só o que tem, também tem suco de saquinho, já faz uns dias que acabou 

a comida, mas eu ainda não recebi.”. Enquanto isso, foi realizada uma verificação 

das medicações (pela psicóloga e técnico de enfermagem) que a usuária tomava 

continuamente, pois era hipertensa e a equipe mostrava-se preocupada se ela 

estava tomando os remédios corretamente. Na cozinha, mostrou uma caixa na 

qual guarda todos os remédios, que eram alguns antipsicóticos, a maioria 

aparentemente fechados. Ao ser questionada se estava tomando-os ou não, 

respondeu que estavam assim, fechados, pois a última cartela acabara 

recentemente. Esse fator potencializou a preocupação da equipe, pois ao aferir a 

pressão da idosa, foi constatado que estava muito alta, exacerbadamente acima 

do normal. 

Em um segundo momento, resgatamos a clínica ampliada como uma nova 

forma de se considerar o adoecimento e os fatores sociais que o envolvem, para 

muito além do corpo biológico e do saber medicalizante. O CAPS como local de 

atenção à saúde mental no território deve, através de sua prática, prezar pela 

desestigmatização da loucura e do sofrimento psíquico como patologias do ser 

humano, lutando constantemente pela difusão através da cultura de um novo 

olhar aos discursos e populações constantemente marginalizados, estigmatizados 

e excluídos da cidadania por serem dissonantes ao que se chama de “normal” 

(Brasil, 2015, p. 9-13). Dessa forma seria possível ao CAPS sair de um lugar 

institucional meramente substitutivo ao hospital psiquiátrico, este com práticas 

individuais, especializadas e medicalizantes em detrimento do atendimento 

integral, de modo psicossocial, em equipe. Ao pensar na demanda advinda de 

outro segmento, a justiça, esse embate de saberes e solicitações extrapola o 

                                                   
8 Unidade de Pronto Atendimento. 
9 Unidade Básica de Saúde. 
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âmbito intra-institucional e requer ainda mais clareza do trabalho que os 

componentes da equipe fazem (Costa-Rosa, 2000, p. 147-164). 

Ao longo da visita, que demorou cerca de uma hora e meia, a usuária foi 

ficando aparentemente nervosa ao perceber que haveria a possibilidade de uma 

nova internação, fosse em instituição de repouso para idosos ou psiquiátrica, pois 

já fora encaminhada a instituições psiquiátricas no passado e disse ter sido uma 

experiência ruim. Fica claro o caráter de vulnerabilidade social em que se 

encontra a partir do que foi possível observar sobre o acesso aos serviços e ações 

de saúde, à alimentação, ao convívio familiar e comunitário e às condições 

socioeconômicas (Oviedo e Czeresnia, 2015, p. 242-246). Falava de sua história, 

com um discurso marcado por uma aparente persecutoriedade, afirmando 

“...aqui eu sou vigiada o tempo todo, os telefones estão grampeados, tem câmera 

e microfone até nas baratas, todo mundo quer saber o que eu faço o dia inteiro 

[...] nessa família eu sou a galinha dos ovos de ouro, a árvore que tudo produz, 

todo mundo só quis o meu dinheiro a vida toda e agora que eu tenho pouco, me 

deixam aqui sozinha pra morrer [...] até essa casa que eu comprei com o meu 

suor, elas (refere-se às filhas) falam que é delas, que não é minha, onde já se viu 

isso?”. Quase ao final da visita, uma das filhas chegou na casa e aparentava ter 

feito uso de substâncias psicoativas, mas falava baixo e aparentava tentar manter 

a calma enquanto sua mãe dizia “...agora você fica aí se fazendo de coitadinha, 

fala pra eles que você vem aqui e vira essa casa do avesso depois de usar droga, 

de cheirar pó, fica batendo as portas e andando de um lado pro outro, gritando 

aqui dentro, fala isso agora!”. 

Em um terceiro ponto de discussão aqui, destacamos a contradição 

presente na interface entre uma solicitação da justiça, marcada pela sugestão de 

internação como saída ao conflito (a partir da qual o aparato teorico/técnico da 

equipe torna-se mero instrumento de validação à institucionalização como 

primeira saída e não última), e uma instituição de saúde, o CAPS, que vem sendo 

construída a partir de um movimento histórico e político de luta justamente pelo 

contrário: a garantia de permanência da pessoa adoecida em seu território e 

convívio social como potência de superação daquele estado (Brasil, 2015, p. 23-

24). 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 97 

Ao fim da visita o ambiente estava mais calmo e a pressão arterial da 

usuária foi abaixando após tomar a medicação corretamente dada pelo 

profissional de enfermagem que estava na visita. Foi discutida a questão do ofício 

com a filha, que também recebeu uma carta do MP10 sobre a situação da mãe, 

deixando clara a preocupação da equipe quanto à situação de aparente 

negligência, convocando a família ao cuidado da idosa. Entretanto, cabe 

problematizar a não presença da médica psiquiatra na visita, que raramente sai 

das dependências da instituição e opera, em nossa percepção, exacerbadamente 

por vias medicamentosas. Na discussão sobre a resposta ao ofício, instantânea e 

categoricamente foi deflagrada a sugestão de internação em instituição para 

idosos, por parte da médica, como resposta ao MP, antes mesmo do levantamento 

de possibilidades de encaminhamento e atenção integral dentro da rede de 

atenção. Em seguida, a psicóloga fez o registro de resposta ao documento.  

Em nossa análise, tal relato evidencia a presença de paradigmas asilares e 

deficitários na atenção e tratamento à saúde mental, caracterizando ainda uma 

exclusão social e inefetivação dos direitos daquele visto como louco dentro da 

sociedade, elementos que deveriam ser constantemente desconstruídos e 

problematizados para que se melhorasse a efetividade do trabalho em saúde, 

sempre guiado pelo Código de Ética em primeira instância, de forma a garantir 

os direitos fundamentais do ser humano (Resolução CFP Nº 010/2005). 

 

Referências 

Amarante, P. D. C. (1996). O homem e a serpente: outras histórias para a loucura 
e a psiquiatria, 15-25. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ. 

Brasil. (2013). Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Atenção Básica. Caderno de Atenção Domiciliar, 
Volume 2. Brasília. Recuperado de 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/cad_vol2.pdf. 

Brasil. (2015). Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 
de Atenção Especializada e Temática. Centros de Atenção Psicossocial e 
Unidades de Acolhimento como lugares da atenção psicossocial nos 
territórios: orientações para elaboração de projetos de construção, 
reforma e ampliação de CAPS e de UA. Brasília. 44 p. 

                                                   
10 Ministério Público. 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 98 

Resolução CFP nº 10/2005. Aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
Recuperado de https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-cfp-n-10-2005-
aprova-o-codigo-de-etica-profissional-do-psicologo?q=10/2005. 

Costa-Rosa, A. (2000). O modo psicossocial: um paradigma das práticas 
substitutivas ao modo asilar. In: Amarante, P., org. Ensaios: 
subjetividade, saúde mental, sociedade [online]. Rio de Janeiro: Editora 
FIOCRUZ. Loucura & Civilização collection, 141-168. 

Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental. Recuperado de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10216.htm. 

Lei no 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá 
outras providências. Recuperado de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm. 

Oviedo, R. A. M., & Czeresnia, D. (2015). O conceito de vulnerabilidade e seu 
caráter biossocial. Interface-Comunicação, Saúde, Educação, 19, 237-
250. 

  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.216-2001?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.741-2003?OpenDocument


A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 99 

IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE PRÉ-REQUISITOS 

EM CONTEXTOS INCIDENTAIS ENQUANTO ESTRATÉGIAS 

PARA DIMINUIR BARREIRAS EM CONTEXTO DE ENSINO 

ESTRUTURADO 

Ludmila Casagrande 

Luis Henrique Dias 

Stefanie Bittencourt Ribas Fornasier 

Valéria Beatriz Machado 

Tahena Silva Ferreira 

 

Resumo 

O uso da Análise do comportamento aplicada ao autismo tem se resumido a 

estratégias de ensino formais, no entanto o presente trabalho propõe ressaltar a 

importância que o contexto incidental ou naturalístico tem no que diz respeito ao 

desenvolvimento de comportamentos base para o uso do ensino em tentativas 

discretas – DTT. No presente caso o ensino naturalístico foi utilizado como 

estratégia para diminuição de barreiras comportamentais apresentadas em 

contexto estruturado – DTT (Discrete Trial Teaching), e aumentar repertório de 

brincadeiras. Foram utilizados dados de um caso clínico de uma criança de cinco 

anos e seis meses estando ela em intervenção ABA desde os três anos, 

permanecendo 50 minutos em atendimento por tentativas discretas durante três 

vezes na semana. Em junho deste ano o ensino naturalístico passou a ser utilizado 

durante 30 minutos de cada intervenção alterando tanto o ambiente físico quanto 

as atividades apresentadas. Os alvos de intervenção foram mensurados em linhas 

de base para testagens, sendo estas refeitas mediante evolução nos programas de 

desenvolvimento. Nestas aferições foram constatadas quedas nos 

comportamentos de fuga do ambiente utilizado para o ensino estruturado, 

aumento de repertório de brincar, aumento da exploração de objetos e aumento 

de contato visual independente. Para estes feitos foram utilizados procedimentos 

de modelagem e modelação tendo como foco o aumento gradual do tempo de 

permanência na sala lúdica bem como o emparelhamento de brinquedos comuns 
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como bola à estímulos até então reforçadores que estavam restritos a vídeos vistos 

em telas. Em comparação com os últimos meses antes da mudança de intervenção 

e após a utilização de recursos de ensino naturalístico foram constatados avanços 

quantificáveis e qualificáveis em programas estruturados no contexto de DTT, 

levando à generalização de comportamentos antes ocorridos apenas em ambiente 

clínico para os ambientes familiares e escolares. 

Palavras-chave: Análise do comportamento aplicada, Transtorno do espectro 

autista, ensino estruturado, contexto incidental. 

 

O objetivo do artigo é oferecer uma visão acerca dos benefícios que 

intervenções incidentais podem oferecer a crianças com diagnóstico de TEA e 

salientar novas formas de manejo clínico em período de intervenção precoce, 

além de apresentar dados quantitativos e qualitativos para elucidar esta maneira 

de intervenção, desta forma, é possível analisar a importância do 

desenvolvimento de pré-requisitos em contextos incidentais enquanto estratégias 

para diminuição de fuga de demanda em contextos estruturados de ensino. 

Vale salientar que o conteúdo aqui apresentado se baseia em práticas estão 

sendo aplicadas em ambiente clínico. Assim, é esperado que os dados expostos 

possam instigar reflexões acerca das atuais visões das práticas de ABA (Applied 

Behavior Analysis), auxiliando no desenvolvimento de técnicas mais adequadas 

para o manejo de crianças em intervenção precoce com diagnóstico de TEA. 

Antes de apresentar os avanços obtidos pelas intervenções em contextos 

incidentais, é importante definir o que são ensinos incidentais e também do que 

se trata o ensino estruturado ou DTT tentativas discretas. Entende-se por ensino 

incidental (incidental teaching) “as interações entre um adulto e uma criança que 

ocorrem naturalmente em situações rotineiras, e que são usadas pelo adulto para 

transmitir novas informações ou prover a prática no desenvolvimento de novas 

habilidades” (Hart e Risley, 1975). Nos contextos incidentais, o controle da 

contingência se dá por meio da criança, a criança necessita apresentar interesse 

por um determinado estímulo, partindo desse interesse o manejo clínico ocorre. 

Rastreio, formas de mando e até comentários podem eliciar um episódio 

incidental. Quando a criança escolher o estímulo reforçador, ela cria um ambiente 

propício para que o psicólogo possa intervir de forma eficaz, ensinando novos 
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comportamentos e até mesmo refinando um repertório já instaurado na criança. 

Já o ensino por meio de tentativa discreta (DTT- Discrete Trial Teaching) é um 

procedimento no qual há um antecedente claro do que é solicitado, um critério 

de reposta pré-determinada e uma consequência contingente com a resposta 

apresentada. 

Segundo Skinner, quanto mais se repete um comportamento, mais 

facilidade terá de realizá-lo novamente no futuro, assim aprende-se com maior 

facilidade fazendo.  

Um organismo tende a fazer outra vez o que já fez, porque as condições 

responsáveis pela primeira resposta provavelmente ainda prevalecem e 

podem mesmo ter sido melhoradas. Por isso, tendo observado uma 

ocorrência, predizemos acertadamente uma segunda, mas só graças aos 

indícios que agora temos de que as condições são favoráveis. (Skinner, 

1972, p. 50). 

A função dos contextos incidentais é criação de um ambiente facilitador 

para aprendizagem, onde a criança possa generalizar os comportamentos 

aprendidos em DTT, ou até mesmo, adquirir pré-requisitos para o ensino 

estruturado. No momento em que a criança escolhe o estímulo de interesse o 

psicólogo passa a dar dicas verbais, gestuais de comportamento, exemplo: jogue 

a bola. Entretanto caso a criança não apresente uma resposta adequada para a 

dica do psicólogo o mesmo pode fornecer um modelo para a criança, ou uma 

ajuda física parcial ou total para que a criança responda de forma adequada, após 

o comportamento adequado o psicólogo deve apresentar imediatamente uma 

forma de reforço para que o comportamento adequado seja instaurado no 

repertório da criança. 

Neste estudo o indivíduo experimental foi uma criança de sexo masculino 

com cinco anos de idade, diagnosticado com TEA, está em atendimento 

psicológico desde 2017. Atualmente encontra-se em intervenção ABA durante 

cinco dias da semana com equipe multidisciplinar, sendo que os atendimentos 

em psicologia ocorrem três dias. Suas intervenções passaram por modificações 

na estrutura de atendimento e no corpo clínico em busca de avanços nas 

habilidades previstas como iniciais como: contato visual, mandos e aderência a 

outros itens que não fossem baseados em telas digitais. 
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Durante o processo terapêutico inicial as terapias tinham duração de 50 

minutos em DTT, o cliente em questão apresentava como barreiras de 

aprendizagens a esquiva e restrição de itens reforçadores, levantado pelo 

Sundberg, 2007, como as barreiras mais comuns em crianças neste contexto de 

intervenção. Tendo como base modelos de práticas clínicas ABA, os atendimentos 

passaram a ocorrer com duração de 01 hora e 30 minutos e são estruturados da 

seguinte forma: divide-se esse tempo em três partes de meia hora e a segunda 

meia hora ocorre em contexto incidental, e as demais em ensino estruturado ou 

DTT, este formato passou a ser executado em junho de 2019. 

São ensinadas a criança habilidades de brincar com funcionalidade 

utilizando determinados objetos como: carrinho para treinar habilidade de andar 

com o objeto sobre a mesa, chacoalhar a maraca e pegar a bola quando é 

arremessada pelo terapeuta. Todas essas brincadeiras necessitam de ajuda física 

do adulto, mesmo que parcial. 

Com a finalidade de ampliar o repertório de brincar e diminuir a barreira 

de restrição de itens reforçadores foram mensurados os resultados analisando e 

quantificando o ensino de brincadeiras funcionais com os objetos. 

 

Método 

Para execução deste estudo observou-se a criança em sessões com duração 

de 01 hora e 30 minutos, sendo que, a mesma permanece em contexto incidental 

por 30 minutos. 

Dentro do ambiente incidental foram feitos procedimentos de interação 

social com crianças de várias idades e brincadeiras funcionais para dar função aos 

programas estruturados. 

Para realização de uma amostra quantitativa do engajamento da criança 

nos programas de ensino estruturado, em DTT, realizou-se uma análise de antes 

e após a inserção dos momentos incidentais como parte da proposta de 

atendimento, para isso, foi utilizado folhas de registro estruturadas. 

O registro é feito por meio de uma folha em que estão dispostas dez 

tentativas por programa de ensino, o que possibilita ao final a mensuração dos 

erros e acertos. Nessas os estímulos são randomizados para que não haja o efeito 
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de treino sobre a criança. Em acréscimo, cada programa pode ser enquadrado em 

um ou mais critérios pré-definidos, sendo eles: a ajuda física parcial (AFP), a 

ajuda física total (AFT), a dica verbal (DV), a dica visual (DVI), e o independente 

(IND).   

 

Resultados e Discussão 

Os resultados foram coletados por meio de observações dos profissionais 

responsáveis e registros estruturados dos programas de ensino em DTT, que 

possibilita afirmar que após inserção do ambiente incidental durante os 

atendimentos, a criança adquiriu avanços na aprendizagem, conforme 

representado no gráfico a seguir: 

 

Onde “menor” apresenta a quantidade mais baixa de acertos atingidos no 

mês e o item “maior” refere-se a porcentagem de acertos mais altos obtidos nos 

períodos correspondentes. Os resultados mostrados antes do mês de junho são 

referentes ao período em que o formato da sessão não considerava o contexto 

incidental como parte da estrutura de atendimento. 

Nas observações clínicas é possível afirmar a baixa frequência de 

estereotipias de acordo com o número de tentativas de deitar-se no chão, levar a 

mão até a boca, tempo do uso de vídeo nas intervenções em DTT, visto que 

aumentaram comportamentos de brincadeiras funcionais. 
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A criança mostra-se mais atenta, com interesse ampliado em brincar com 

objetos presentes na sala, maior contato visual, principalmente nos momentos 

incidentais que ocorrem na sala lúdica. 

Os achados do presente estudo permitem concluir que intervenções em 

contextos incidentais se mostram eficazes para a criação de estratégias de 

intervenção em contextos estruturados, o ensino incidental promove um 

engajamento mais refinado para o manejo com crianças com diagnóstico de TEA, 

tendo como técnica de intervenção a Análise do Comportamento Aplicada. 
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Resumo 

O presente trabalho possui como objetivo realizar um relato de experiência 

advindo de um atendimento clínico de uma adolescente de 14 anos, na Clínica 

Escola da Universidade Estadual de Londrina, durante o ano de 2019. O trabalho 

clínico se deu a partir da abordagem analítico-comportamental, visando-se o 

desenvolvimento das habilidades sociais da adolescente, sendo que a queixa 

trazida por esta era de ansiedade e dificuldade de interação social. A intervenção 

se deu através de modelos de interação fornecidos pela terapeuta a partir da 

relação de interações sociais extra-consultório e realização de roleplays em 

sessão. A partir do que foi trabalhado nos atendimentos, pôde-se perceber que o 

estabelecimento de uma relação terapêutica foi auxiliador no processo de 

desenvolvimento e resolução das queixas da cliente. Através da audiência não-

punitiva e do compartilhamento de experiências como modelos para a 

compreensão dos comportamentos emitidos pela cliente, buscou-se realizar a 

modificação do repertório comportamental para que se estendesse ao ambiente 

natural da atendida. Os resultados obtidos foram de diminuição dos episódios de 

ansiedade frente às situações cotidianas de exposição aos ambientes sociais, 

maior tomada de iniciativas da cliente para realização de atividades em grupo e 

ampliação do repertório de autoconhecimento. Busca-se, ainda, que a cliente 

diminua a frequência de comportamentos de fuga e esquiva de novas interações 

sociais e que haja um desenvolvimento dos comportamentos de fazer amizade, 

iniciar conversa e expressar sentimentos. 

Palavras-chave: Psicologia clínica, Análise do Comportamento, Adolescente, 

Habilidades Sociais, Relação Terapêutica. 

mailto:celina.ytanaka@gmail.com


A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 106 

 

Introdução 

A relação terapêutica é a interação entre o terapeuta e cliente, a qual possui 

um caráter auxiliador, pois cria condições para que o cliente seja capaz de 

enfrentar as dificuldades e obstáculos, a partir dos conhecimentos e habilidades 

técnicas do terapeuta. É uma ferramenta utilizada para reelaboração e 

aperfeiçoamento dos relacionamentos sociais do cliente, uma vez que diversas 

das queixas trazidas em contexto clínico são referentes aos déficits 

comportamentais em habilidades sociais (Alves & Isidro-Marinho, 2015). 

Segundo Wielenska (2012), o terapeuta, através dessa relação, é capaz de 

alterar alguns dos estímulos aversivos presentes na vida do sujeito em 

atendimento, visto que se busca realizar uma escuta não-punitiva para tornar o 

contexto clínico um ambiente reforçador, de maneira que o cliente possa expor 

suas dificuldades e queixas. Ainda, a autora afirma que é a partir das queixas 

trazidas que se busca o direcionamento da terapia, entendendo-se quais as 

demandas do cliente atendido e qual será o caminho que levará à redução do 

sofrimento psíquico.  

A audiência não-punitiva, sendo um recurso auxiliador no 

estabelecimento da confiança do cliente em relação ao terapeuta, pode ser tido 

como a compreensão dos “comportamentos do cliente sem julgá-lo, o que torna 

a relação terapêutica íntima” (Braga & Vandenberghe, 2006, p. 310). A 

intimidade, nesse sentido, diz respeito ao compartilhamento dos sentimentos, em 

que se realiza uma comunicação aberta e de confiança, visto que são informações 

pessoais que muitas vezes podem ser difíceis de serem ditas. Com relação aos 

adolescentes, percebe-se que o entendimento desses sentimentos se torna mais 

complicada pelo fato de estarem passando por uma fase de mudanças físicas e 

psicológicas. Assim, busca-se que o terapeuta, ao se dispor a atender um 

adolescente, trabalhe a relação terapêutica de modo que este se sinta motivado a 

continuar as sessões psicoterapêuticas. Ainda, é importante que se realize a 

adaptação da linguagem do terapeuta para que favoreça o engajamento à terapia 

pelo adolescente. (Banaco, 1995) 

O terapeuta, segundo Banaco (1995), ao criar uma relação sólida e 

transparente com o seu cliente, poderá se tornar parte do ambiente deste e, dessa 
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maneira, ser modelo de assertividade e expressão de sentimentos socialmente 

relevantes para o atendido. Assim, poderá facilitar a aprendizagem do cliente, 

tornando-o consciente de suas ações e menos ansioso quanto às situações de 

enfrentamento de problemas.  

Com relação às queixas no contexto clínico, pode-se dizer que a dificuldade 

de socialização é uma das recorrentes entre os adolescentes. Um dos ambientes 

em que o adolescente pode passar a socializar com maior frequência é a escola. 

Contudo, “estudantes excessivamente tímidos ou muito agressivos enfrentam 

maiores dificuldades na escola, pois em geral apresentam déficits nas chamadas 

habilidades de sobrevivência em classe” (Del Prette & Del Prette, 2001, p. 55). 

Assim, habilidades como conversar, tirar dúvidas, responder perguntas e 

defender-se de acusações não condizentes com a situação do aluno podem se 

tornar foco de intervenção para desenvolvimento comportamental.  

A ansiedade é uma outra queixa a ser trabalhada. Visa-se a diminuição da 

ansiedade nas ocasiões de exposição em novos ambientes ou que envolvam a 

socialização, pelo fato de adolescentes nessa condição subestimarem sua 

capacidade de atuação em situações-problema, possuírem preocupação excessiva 

com a opinião de terceiros, e serem autocríticos com tendência perfeccionista 

(Vianna, Campos, & Landeira-Fernandez, 2015).  Tais fatores podem ser 

prejudiciais à autoconfiança do indivíduo para que consiga comportar-se diante 

de outras pessoas de maneira adequada. Segundo Asbahr (2004), nos casos de 

ansiedade generalizada, a identificação das contingências ambientais quando a 

ansiedade é desencadeada pode auxiliar o refinamento e a descrição das situações 

pelo cliente. 

A autoestima que também é afetada nos de queixas de ansiedade e de 

déficit em habilidades sociais,   

relaciona-se com os pensamentos e sentimentos elaborados pelo indivíduo 

a partir de seus comportamentos e das consequências deste no ambiente. 

Esses sentimentos serão tanto mais positivos quanto maior a segurança da 

pessoa de estar fazendo o que acredita mais correto, mais justo, mais 

adequado, mesmo que não atinja os objetivos (Del Prette & Del Prette, 

2001, p. 35). 
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Quando se busca ampliar seu repertório comportamental que auxilie na 

sua autoestima, o sujeito pode se tornar mais seguro de si para comportar-se em 

ambientes sociais e tomar decisões de maneira confiante. O terapeuta pode 

auxiliar, nesse aspecto, questionando-o sobre a relevância de seus pensamentos 

com relação ao ambiente em que se está inserido, além de fornecer modelos 

comportamentais adequados para a situação para esclarecer o ponto a ser 

trabalhado (Banaco, 1995).  

Já o repertório de autoconhecimento, quando desenvolvido, auxilia na 

descrição comportamental a ser realizada pelo próprio cliente, de maneira que 

consiga discriminar seus sentimentos quanto às exposições frente a outras 

pessoas, além de conseguir descrever seus comportamentos e aumentar seu 

repertório de assuntos para realizar conversas. 

Assim, o terapeuta, ao estabelecer uma boa relação terapêutica, poderá 

utilizá-la para o favorecimento do desenvolvimento e evolução da psicoterapia, 

tornando possível a mudança comportamental do cliente e objetivando a 

abrangência para contextos naturais.  

 

Objetivos 

O objetivo do trabalho foi desenvolver a descrição de contingências e 

variáveis de controle dos próprios comportamentos, de modo a refinar o 

autoconhecimento da cliente. 

 

Método 

Participantes 

A referida neste trabalho é C., adolescente de 14 anos, atendida Clínica 

Escola de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, por um período de 

oito meses.  

 

Procedimentos 

O trabalho clínico se deu a partir da abordagem analítico-comportamental, 

com orientação de docente e supervisão em grupo.  
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a. Instrução Verbal. A terapeuta instruía para que a cliente pensasse sobre 

as atividades que gosta e não gosta de fazer, como um passo inicial norteador do 

conhecimento sobre si. Ainda, pedia-se para que a cliente descrevesse como ela 

se comportava em diversas situações – principalmente sociais – as quais ela se 

sentia confortável ou desconfortável. Além disso, outras instruções foram dadas 

para incentivar a ampliação do repertório social da cliente, tais como: “C., para 

iniciarmos amizades, é necessário se expor gradualmente às pessoas, nem que 

seja dando um “oi”. Inicialmente, será difícil e incômodo, pois, assim como você 

disse, terá vontade de sair correndo. Mas, para tudo há um início, que nem 

conversamos sobre como aprendeu a desenhar. Para próxima semana, gostaria 

que cumprimentasse uma colega, que você disse que é uma das pessoas que inicia 

conversas com você e que você a acha legal. Podemos tentar? ” 

b. Como eu me vejo, como os outros me veem, como eu gostaria de ser. 

Esta atividade foi feita no início da psicoterapia, com o objetivo de conhecer 

melhor a cliente e suas demandas, observando a maneira com a qual a cliente se 

descreve e acredita que os outros a veem. A atividade foi proposta na forma de 

desenho, mas a cliente incluiu algumas palavras que indicam características 

pessoais. 

c. Música “Eu não sei na verdade quem eu sou – O Teatro Mágico”. A 

utilização da música no início da sessão teve como objetivo a explicação sobre a 

indefinição de cada indivíduo, que, por si só, dificilmente consegue se conhecer. 

Contudo, através dos outros, é possível tirar dúvidas sobre observações sobre si 

as quais não sabia. 

d. Análise Funcional. Buscou-se explicar como funciona uma Análise 

Funcional, de maneira que a cliente pudesse entender os fatores contingentes às 

suas queixas. 

f. Relação Terapêutica. Por meio do estreitamento da relação entre a 

terapeuta-cliente, buscou-se realizar a utilização de modelos pessoais da 

terapeuta para que a cliente pudesse refletir sobre seus comportamentos e 

ampliar a sua visão sobre si. Ainda, a audiência não-punitiva foi uma das 

principais ferramentas para que C. expusesse suas queixas, de maneira que a 

terapeuta também exemplificasse situações semelhantes nas quais passou e que 

havia encontrado uma solução. Além disso, foram feitos elogios sobre os 
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comportamentos da cliente durante as sessões, para que ela pudesse ampliar para 

contextos fora da terapia, como “te acho muito divertida, C., e gosto muito das 

sessões com você. Acho que quando você conversa com alguém, essa pessoa pode 

pensar o mesmo que estou te dizendo”; e também elogios relativos à aparência, 

roupas e sapatos, gostos musicais, filmes e séries.  

g. Role Play. A utilização de role play se deu sem planejamento prévio, 

visto que a terapeuta observava as situações sociais de dificuldade para 

hipotetizar um modelo. Um exemplo foi na situação em que foi criada um diálogo 

para que a cliente pudesse refletir sobre as maneiras de se iniciar uma conversa: 

T: “E se uma pessoa no curso de desenho te elogiasse, o que você diria? 

C: “Responderia com um “obrigada”. 

T: “Supondo que ela continuasse o assunto, dizendo: “quem é essa pessoa 

que você desenhou? ” O que você responderia? ” 

C: “Eu diria que é um youtuber. ” 

T: “Que legal! Esse youtuber faz vídeos de quê? ” 

C: “Ele faz vídeos de sei lá, donuts. ” 

T: “Cookies são bons. Você já comeu donuts? ” 

C: “Nunca comi. ” 

T: “Posso te indicar alguns lugares que vendem donuts que são muito 

bons...” 

T: “Essa conversa poderia se prolongar ainda mais com qualquer outro 

assunto, mesmo que você não tenha comido donuts! Poderia falar sobre outra 

comida ou lugar que já comeu doces bons, e assim por diante. ” 

h. Sessões externas. As sessões em contextos diferentes da clínica foram 

realizadas nas dependências da universidade, na cantina do Centro de Ciências 

Biológicas. Foi solicitado para que a cliente realizasse o pedido no balcão de algo 

que ela e a terapeuta gostariam de consumir. Ainda, em outra ocasião, pediu-se 

para que a cliente pedisse para o atendente abrisse a garrafa de água que tanto a 

cliente quanto a terapeuta não conseguiram.  
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Resultados e Discussão 

Com os atendimentos, ocorreu a diminuição dos episódios de ansiedade 

frente às situações cotidianas de exposição aos ambientes sociais, visto que se 

percebeu uma diferença quanto aos relatos dos comportamentos emitidos pela 

própria cliente, como de realizar atividades da escola que exigiam que ela falasse 

em público. 

Através do estabelecimento da relação terapêutica e, posteriormente, 

realização de roleplays que auxiliassem a cliente na visualização das possíveis 

situações a serem enfrentadas, observou-se que a cliente passou a realizar, com 

maior frequência, tomada de iniciativas para realização de atividades em grupo e 

para conversar. Além disso, a ampliação do repertório de autoconhecimento 

permitiu que fossem facilitadas as relações, visto que a cliente passou a utilizar os 

assuntos trabalhados em sessão relacionados a sua vida nas conversas. Ainda o 

vínculo estabelecido foi benéfico para um melhor engajamento da cliente nas 

sessões, pelo fato de ter passado a falar mais e responder com espontaneidade.  

Ademais, o pai da cliente relatou que ela tem conversado mais também no 

ambiente familiar, se queixado menos de ansiedade e recebeu o convite para 

participar do NAAHS (Núcleo de Habilidades de Altas Habilidades). Pode-se 

afirmar que a intervenção através da realização de sessões externas, de roleplays 

e a própria interação com a terapeuta foram variáveis que influenciaram 

positivamente o desempenho social da cliente, certamente por serem situações 

semelhantes às contingências naturais que a cliente vivencia fora do ambiente de 

atendimento clínico, facilitando a generalização de comportamentos sociais 

aprendidos junto à terapeuta. 
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Resumo 

A psicoeducação é uma forma de intervenção que vem sendo muito utilizada no 

processo de psicoterapia, principalmente com pessoas diagnosticadas com 

transtorno depressivo. O objetivo a que ela se propõe é a ampliação do 

conhecimento do cliente acerca de seu diagnóstico, através da caraterização de 

informações como: comportamentos que se configuram como sintomas, 

população atingida, suas causas e o tratamento indicado. A partir disso, se 

observa o desenvolvimento, por parte do cliente, de comportamentos que lhe 

possibilitam gerenciar funcionalmente aspectos negativos ligados à doença, como 

a estigmatização, medos e mitos referentes ao transtorno. Além disso, a 

psicoeducação contribui para a prevenção de recaídas, deixando os indivíduos 

mais sensíveis a comportamentos alternativos àqueles que podem lhe gerar mal-

estar. Este trabalho tem o objetivo de apresentar um relato de experiência 

advindo do atendimento psicoterapêutico de Carlos (nome fictício), de 50 anos, 

que procurou psicoterapia com a queixa de depressão. Os atendimentos foram 

realizados na Clínica Psicológica da UEL e, até o momento, 18 sessões foram 

concluídas, orientadas pela perspectiva da Análise do Comportamento. Ao longo 

dos atendimentos, observou-se que o cliente apresentava dificuldade em 

discriminar sentimentos aversivos comuns ao dia a dia, de sentimentos aversivos 

que se configuram como um quadro depressivo. Por apresentar histórico de 

depressão, a resposta emitida pelo cliente diante de situações que lhe geravam 

sentimentos aversivos era o medo de que o sofrimento advindo de seu período de 

depressão reaparecesse. Nesse sentido, os objetivos terapêuticos visaram 

possibilitar ao cliente uma análise dos sentimentos tidos por ele como 

extremamente aversivos, além de colocá-lo em contato com informações 
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características do transtorno depressivo. Os resultados obtidos foram melhor 

discriminação e aceitação de sentimentos, ampliação do repertório de 

autoconhecimento e autoconfiança, além da diminuição do uso de rótulos, 

referentes à depressão, para descrever seus comportamentos.  

Palavras-chave: Psicoeducação; Depressão; Análise do Comportamento. 

 

Introdução  

A psicoeducação é uma forma de intervenção que vem sendo muito 

utilizada no processo de psicoterapia, principalmente com pessoas 

diagnosticadas com transtorno depressivo. Como afirmam Tursi-Braga (2014, p 

27), a psicoeducação “tem como ideia básica aumentar o conhecimento da 

depressão e, desta forma, fazer com que os pacientes tenham capacidade de 

gerenciar sua doença, para então terem uma melhor qualidade de vida”. O 

objetivo a que ela se propõe é a ampliação do conhecimento do cliente acerca de 

seu diagnóstico, através da caraterização de informações como: comportamentos 

que se configuram como sintomas, população atingida, suas causas e o 

tratamento indicado. Além disso, a psicoeducação contribui para a prevenção de 

recaídas, deixando os indivíduos mais sensíveis a comportamentos alternativos 

àqueles que podem lhe gerar mal-estar. 

Para a abordagem da Análise do Comportamento, a depressão é entendida 

de acordo com a definição apontada por Cardoso (2011):  

[...] uma redução na frequência de certas atividades tidas (anteriormente 

pelo indivíduo) como prazerosas e aumento, concomitante, de 

comportamentos de fuga e esquiva de situações aversivas. Esses 

comportamentos estariam relacionados à depressão em razão da 

dificuldade do indivíduo em acessar os reforçadores disponíveis em seu 

ambiente. (p. 481) 

Ainda segundo a mesma autora, é importante ressaltar que indivíduos 

depressivos podem apresentar autorregras relacionadas à impossibilidade de 

controle, fuga ou esquiva de situações aversivas, o que se relaciona com uma piora 

dos sintomas.  
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Porém, é de suma importância que haja uma diferenciação do conceito de 

depressão do conceito de tristeza, estando a primeira, de acordo com Seligman 

(1975, cit. por Cardoso, 2011), associada à perda de controle das contingências de 

reforçamento e a incapacidade de cessar a presença de estímulos aversivos, por 

um longo período. Tal configuração reduz a emissão de respostas por parte do 

indivíduo, que se encontra incapaz de eliminar a contingência aversiva, o que 

caracteriza o comportamento depressivo. Já no caso da tristeza, tal sentimento se 

manifesta diante do contato com situações consideradas aversivas pelo indivíduo, 

mas apresenta duração momentânea, altera pouco do desempenho em atividades 

cotidianas e provoca sintomas corporais mínimos. 

Com a chegada de um cliente com a queixa de depressão, o papel do 

terapeuta deve ser o de analisar antecedentes e consequências ao comportamento 

descrito como problema. Por meio dessa análise, como descreve Cardoso (2011) 

são identificados os comportamentos públicos (ações, falas) e encobertos 

(pensamentos, sentimentos) relacionados à instalação e manutenção do 

comportamento-problema. A identificação de tais, permite que o cliente 

desenvolva, por meio do trabalho com o terapeuta, um repertório 

comportamental favorável à obtenção de reforçadores positivos, no contexto em 

que está inserido. Uma das ferramentas da qual o terapeuta pode fazer uso, para 

que este trabalho seja ainda mais efetivo, é a psicoeducação.  

 

Objetivos 

Apresentar um relato de experiência advindo do atendimento 

psicoterapêutico de Carlos (nome fictício), de 50 anos, que procurou psicoterapia 

com a queixa de depressão. Ao longo dos atendimentos, observou-se que o cliente 

apresentava dificuldade em discriminar sentimentos aversivos comuns ao dia a 

dia, de sentimentos aversivos que se configuram como um quadro depressivo. Por 

apresentar histórico de depressão, a resposta emitida pelo cliente diante de 

possíveis situações que lhe geravam sentimentos aversivos eram 

comportamentos de fuga/esquiva e, junto disso, o medo de que o sofrimento 

advindo de seu período de depressão reaparecesse. Por meio desta análise, 

levantou-se a necessidade de realizar uma psicoeducação e os objetivos 

terapêuticos visaram possibilitar ao cliente uma análise dos sentimentos tidos por 
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ele como extremamente aversivos, além de colocá-lo em contato com informações 

características do transtorno depressivo. Outro objetivo elencado foi o 

desenvolvimento de comportamentos que lhe possibilitem gerenciar 

funcionalmente aspectos negativos ligados à doença, como a estigmatização, 

medos e mitos referentes à depressão. 

 

Método 

Até o momento, 18 sessões foram realizadas, na Clínica Psicológica da 

UEL, orientadas pela perspectiva da Análise do Comportamento, por meio de 

intervenções como perguntas reflexivas e instruções, com foco na psicoeducação. 

Como ferramenta para a realização da psicoeducação foi desenvolvido um 

panfleto (Anexo 1), através de uma adaptação do material produzido pelo Portal 

Mente e Saúde. Tal panfleto foi utilizado como recurso terapêutico ao longo de 

duas sessões (7ª e 8ª), nas quais cliente e terapeuta realizaram a leitura, discussão 

e reflexão dos conteúdos ali contidos.  

O primeiro quadro trata sobre os sintomas e sinais da depressão e destaca 

o quanto alguns deles fazem parte da rotina de todos os indivíduos, 

principalmente ao entrar em contato com situações aversivas. Porém, é frisada a 

importância de se identificar como depressão o surgimento de uma série desses 

sintomas e sinais em conjunto, por um longo período e de maneira intensa, 

recomendando-se a procura de um profissional da Psicologia nesses casos. O 

objetivo a ser alcançado com o cliente, durante a exposição deste primeiro 

quadro, foi o de colocá-lo em contato com sentimentos que ele próprio descrevia 

durante as sessões, mas justamente para demonstrar a ideia contrária àquela que 

ele estava sob controle, ou seja, demonstrar o quanto a depressão já não estava 

mais presente em sua vida.  

O segundo quadro diz respeito à população afetada pela depressão e 

identificou-se a necessidade de adicioná-lo ao panfleto de acordo com os relatos 

trazidos pelo cliente durante as sessões, nos quais ele demonstrou já ter sofrido 

uma série de preconceitos e estigmatizações por conta da depressão.  

No penúltimo quadro do panfleto estão descritas as condições que 

contribuem para o surgimento de um quadro depressivo, fornecendo exemplos 
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de situações, inclusive algumas que já foram vivenciadas pelo próprio cliente. O 

objetivo, neste ponto, foi o de demonstrar a ele a maneira pela qual certas 

situações que independem do controle do indivíduo apresentam papel 

fundamental na regulação de seu comportamento, como a morte de alguém 

próximo, como consta no exemplo do folheto.  

O último quadro trata das medidas a serem tomadas pelo indivíduo frente 

aos sinais depressivos descritos no primeiro quadro e, junto disso, traz a 

importância de desenvolver novos comportamentos, como forma de gerenciar 

aspectos funcionais do momento enfrentado. Em resumo, os pontos descritos no 

quadro objetivam contemplar três pontos discutidos em sessão: 1) A importância 

de se auto-observar para identificar os sentimentos gerados a partir de certas 

contingências 2) Identificar o que é tristeza e o que é depressão 3) Entrar em 

contato com atividades que trazem bons sentimentos. 

 

Resultados 

Ao longo das sessões posteriores à realização da psicoeducação, observou-

se maior discriminação e aceitação de sentimentos por parte do cliente, 

principalmente ao relatar situações que lhe geravam tristeza ou medo. Além 

disso, a ampliação do repertório de autoconhecimento e autoconfiança do cliente 

também pode ser destacada como resultado, junto da diminuição do uso de 

rótulos (como: “Eu tenho depressão e por isso não consigo.” “Às vezes eu fico 

triste, mas sei que é por conta da depressão.”), que anteriormente eram utilizados 

com frequência por ele.  

Outro resultado observado foi a suspensão do uso de medicamentos 

destinados ao tratamento da depressão. O cliente realizava acompanhamento 

psiquiátrico há cerca de oito anos, no qual era orientado pelo médico a fazer uso 

de um antidepressivo e um medicamento para melhorar a qualidade do sono. 

Com o início da terapia, ele relatou sentir que os medicamentos estavam lhe 

trazendo mais efeitos negativos do que positivos, como fraqueza, falta de ar, 

indisposição e taquicardia. Então, o cliente optou por suspender as medicações 

por cerca de uma semana, como forma de avaliar como iria se sentir a partir disso 

e, só depois de ter passado três semanas sem fazer uso delas é que ele contou à 
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terapeuta sobre sua decisão.  Sobre este resultado, é importante destacar que a 

terapeuta o aconselhou a procurar o psiquiatra para contar sobre sua decisão e 

para que este lhe orientasse melhor com relação aos cuidados com a suspensão 

da medicação. 

Para além dos resultados já descritos, é importante pontuar que o cliente 

passou a apresentar comportamentos de enfrentamento, de situações que antes 

eram consideradas extremamente aversivas, com maior frequência. Também 

como parte dos resultados, destaca-se o fato de o cliente ter iniciado um 

relacionamento amoroso, situação que ele, provavelmente, evitaria no início da 

terapia.  

 

Discussão 

Os resultados encontrados vão de acordo com o que mostra a literatura, 

como em Tursi-Braga (2014, p. 93), que destaca a psicoeducação como 

intervenção “eficaz na redução de sintomas depressivos, na autonomia, e nas 

relações interpessoais”.  

Como aponta Cardoso (2011), o tratamento da depressão envolveria 

discriminação, por parte do cliente, dos estímulos mantenedores do problema, 

instalação e manutenção de comportamentos incompatíveis com os sintomas 

depressivos (e, neste caso, incompatíveis com o que o cliente, erroneamente, 

relacionava a sintomas depressivos), melhora ou instalação de habilidades sociais 

e, principalmente, aumento de atividades prazerosas. A autora também destaca 

que é importante que o cliente desenvolva o repertório de enfrentamento de 

situações aversivas e de resolução de problemas. Dessa maneira, levando em 

consideração os objetivos aqui descritos para o tratamento de depressão e os 

resultados obtidos nesse trabalho, pode-se evidenciar que a psicoeducação se 

configura como ferramenta importante no tratamento e reconhecimento de um 

quadro depressivo.   

Mais do que isso, é importante ressaltar que, como exposto por Lemes & 

Ondere Neto (2017), este tipo de intervenção não engloba somente a Psicologia, 

mas diversos enfoques disciplinares da área da saúde, visto que ela permeia 

aspectos emocionais, comportamentais e sociais.  
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Introdução 

Os serviços-escola de Psicologia são ambientes nos quais se pode colocar 

em prática as técnicas psicológicas aprendidas na teoria. Tem também a 

finalidade de proporcionar atendimento gratuito ou a baixo custo à população. 

Em virtude disso, percebe-se grande procura pelos atendimentos oferecidos, seja 

por busca espontânea ou por meio de encaminhamentos de órgãos públicos. 

Os serviços-escola de Psicologia oferecem, atualmente, variadas 

intervenções psicológicas à comunidade, como psicoterapia individual para 

crianças, para adolescentes, para adultos, grupos terapêuticos, grupos de apoio, 

orientação profissional, psicoterapia de casal e família, entre outros. No entanto, 

para Leal (2017), a prática mais procurada nos serviços-escolas de psicologia 

ainda é a psicoterapia individual. 

Adicionalmente, observa-se que estes serviços recebem uma grande 

demanda de encaminhamentos vindos de outras instituições, tais como escolas, 

abrigos, hospitais, justiça ou também pela própria demanda do paciente 

(Cavalheiro et al., 2012). Atuam, também, em um circuito que integra ensino, 

pesquisa e extensão, contribuindo para o desenvolvimento de práticas e 

conhecimentos psicológicos (Marturano, Silvares, & Oliveira, 2014). No que se 

refere aos encaminhamentos recebidos, solicitando atendimento psicológico, 

encontram-se os pedidos para a psicoterapia obrigatória.   

Compreende-se a psicoterapia obrigatória não se configura como uma 

escolha do paciente, mas, sim, como uma obrigação (Cerioni & Herzberg, 2016). 
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Difere, assim, de quando o próprio indivíduo se inscreve no serviço, ato esse que 

pode indicar para um efetivo pedido de ajuda. 

Becker e Benetti (2014) apontam um aumento nas solicitações de 

atendimentos psicoterápicos não voluntários ou compulsórios. Sobre esse tipo de 

encaminhamento, nota-se que pessoas que não solicitaram um pedido de 

psicoterapia e foram referenciadas formalmente por alguma entidade 

encaminhadora, usualmente, demonstram desinteresse, falta de envolvimento e 

desmotivação frente ao processo terapêutico (Sotero & Relvas, 2012).  

Por outro lado, Ribeiro et al. (2010) defendem que a obrigatoriedade da 

participação do indivíduo no atendimento não impossibilita o comprometimento 

e investimento necessários para que os objetivos sejam atingidos. Nesse sentido, 

é função do psicoterapeuta motivá-lo e envolvê-lo para que a obrigação se 

transforme em demanda. 

Para Aiello-Vaisberg (2003), na prática clínica, novos desafios podem se 

desenvolver de maneira flexível, desde que possam ser fundamentados sob os 

pontos de vista teórico e metodológico. Durante o acompanhamento psicológico, 

é imprescindível saber respeitar o que o paciente deseja com a psicoterapia. 

Muitos psicoterapeutas tendem a buscar resultados mais amplos e profundos 

com a psicoterapia do que seus pacientes. Argumentam, também, que a dupla 

paciente e psicoterapeuta oferecem um caminho para a compreensão dos 

conflitos do paciente ou para o abandono da psicoterapia (Jung, Serralta, Nunes, 

& Eizirik, 2014). 

A partir desse cenário, objetivou-se, com esse trabalho, discorrer sobre um 

caso clínico atendido em um serviço-escola de Psicologia de uma universidade 

pública, refletindo sobre os alcances e limites da psicoterapia obrigatória. 

 

 

 

 

Método 
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Trata-se de um relato de experiência advindo do atendimento de um caso 

clínico, realizado a partir do referencial psicanalítico nas dependências de 

serviço-escola de Psicologia de uma universidade pública. 

 

Participante 

A pessoa atendida foi uma mulher, com aproximadamente quarenta e 

cinco anos, encaminhada para atendimento pelo Sistema Judiciário para 

psicoterapia.  

 

Procedimentos 

As sessões de psicoterapia eram realizadas individualmente, com 

frequência de uma vez por semana, durando, aproximadamente, 50 minutos a 

sessão. Após cada encontro, o psicoterapeuta fazia um relato acerca dos 

atendimentos. 

 

Caso Clínico 

A paciente chegou ao serviço por meio de um encaminhamento do Sistema 

Judiciário.  Ao ser contatada pela psicóloga, pelo referido encaminhamento, 

agendou-se um horário para dar início aos atendimentos. No primeiro encontro, 

Aline (nome fictício) relatou que estava requerendo a guarda de seus dois filhos, 

uma menina e um menino com idades aproximadas entre doze e nove anos.   

Aline relatou que, após passado um tempo da separação conjugal de Aline 

e seu marido, a mãe dela foi procurar a justiça, alegando que Aline não tinha 

condições psicológicas para cuidar de seus filhos. Conta que se separou do marido 

após uma discussão que gerou agressões físicas entre eles. Após o ocorrido, foi 

morar com seus dois filhos na casa de sua mãe. 

Devido à separação, precisou trabalhar, de maneira que assumiu dois 

empregos. Diante disso, fez um acordo com sua mãe, combinando que ela 

ajudaria, ficando com seus filhos nos momentos em que Aline estivesse no 

trabalho. Seus dois empregos eram divididos da seguinte forma: a jornada de 

trabalho de um emprego era de doze horas no período noturno, trabalhando uma 
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noite sim e uma noite não; e no outro havia assumido uma jornada de trabalho 

de oito horas por dia. Com isso, permanecia um extenso tempo em seus trabalhos, 

restando-lhe poucas horas para conviver com seus filhos.  

Após cumprir a carga horária de trabalho, chegava na casa de sua mãe, 

exausta, então, queria descansar e dormir. Com o passar do tempo, sua mãe 

começou a dizer que ela não cuidava de seus filhos, estava ficando pouco com eles 

e começaram as discussões diárias entre as duas. Até que Aline sentiu-se 

desgastada com as brigas que tinha com sua mãe e decidiu se mudar para outro 

lugar para morar com os filhos. Entretanto, quando saía para trabalhar, seus 

filhos ficavam sozinhos em casa no momento em que não estavam na escola. Aline 

dizia para a sua mãe que não tinha condições de pagar uma pessoa para ficar com 

eles em casa nos períodos em que estava trabalhando. Nesse sentido, ela 

acreditava que o fato de as crianças ficarem sozinhas justificava o pedido da mãe 

pela guarda provisória delas. 

 

Resultados e Discussão 

O caso apresentado leva-nos a refletir sobre os efeitos que podem gerar, no 

indivíduo, um atendimento psicoterapêutico obrigatório. A paciente em questão 

indicava que comparecia ao serviço-escola somente para cumprir uma ordem 

judicial. Aline, durante os atendimentos, não parecia se envolver na sua própria 

história, isto é, não utilizava o tempo e o espaço de maneira a repensar suas 

próprias questões envolvidas nesse contexto. Tinha a necessidade de demonstrar, 

nos atendimentos, que amava seus filhos acima de tudo e que tudo o que tinha 

feito, teria sido para o bem deles.  

Apontava que, quando saia para trabalhar e deixava os filhos sozinhos em 

casa, não tinha outra alternativa, e quando chegava em casa após a jornada de 

trabalho, o cansaço era muito grande, então, não conseguia desprender um tempo 

maior com seus filhos. Entendia que esse não era motivo para que sua mãe 

tentasse tirá-los dela.  

Diante desse cenário, cabe refletir, o que a paciente esperava com os 

atendimentos, bem como, quais os limites implicados em uma psicoterapia 

obrigatória. Parte-se do princípio, nesse caso, que esse atendimento não foi 
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originado pelo desejo de Aline se tratar, mas, sim, pela necessidade de atender a 

uma solicitação institucional que, consequentemente, poderia prover algum 

benefício para o indivíduo.  

Nos atendimentos realizados, que totalizaram cinco sessões, Aline contava 

a sua história de vida e quando falava de seus filhos, perguntava à psicoterapeuta 

se o que ela dissesse seria retratado ao juiz. Além disso, verbalizava que precisaria 

do apoio da psicóloga a seu favor. Quando foi apontado pela psicoterapeuta para 

Aline que a psicoterapia tinha o propósito de ajudá-la a falar sobre suas questões 

e a compreender seu contexto familiar, ela não compareceu nas duas sessões 

seguintes. Com isso, ao conseguir entrar em contato com Aline para saber de suas 

faltas, ela relatou que ia desistir dos atendimentos, visto que estava difícil 

conciliá-los com seus compromissos.  

Sob essa perspectiva, entende-se que para Aline, naquele momento, não 

apresentava um desejo próprio de um atendimento psicológico, o que 

aparentemente ocasionou sua desistência precoce. Para Jung et al. (2014), o 

abandono da psicoterapia é um fenômeno que pode estar presente em diferentes 

abordagens de tratamento, em idades e em diversos grupos. Sua compreensão 

pode ser considerada como um desafio para clínicos e pesquisadores. 

Vale ressaltar, ainda, que o psicólogo deve estar atento para acessar o 

desejo inconsciente da pessoa, permitindo, assim, uma compreensão maior e 

uma aproximação com o sofrimento do paciente (Cerioni, 2016). Mas, nesse caso, 

não foi o que aparentemente aconteceu. O abandono precoce da psicoterapia e o 

não comprometimento de Aline nas sessões ficaram evidentes. Ademais, ela 

expressava apenas a necessidade de que fosse redigido um relatório, por parte da 

terapeuta, que indicasse ao juiz que ela era uma boa mãe e amava seus filhos, 

conforme relatava em seus atendimentos.  

Diante desse contexto, pode-se questionar: É possível ao psicólogo 

trabalhar sem uma demanda específica ou própria do paciente? Há necessidade 

de uma demanda? Oliveira e Benetti (2013) considera uma tarefa desafiadora 

para os psicoterapeutas que trabalham com os pacientes no contexto da 

psicologia obrigatória. Já Sotero e Relvas (2012) referem que a psicologia 

obrigatória é influenciada por diferentes fatores que favorecem ou não a criação 

do vínculo entre terapeuta e paciente. Dessa maneira, psicólogos podem 
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desenvolver intervenções que atendam às características desse tipo de 

atendimento contribuindo para transformações na vida dos pacientes a ela 

submetidos, a despeito das dificuldades enfrentadas nesse cenário. 

 

Considerações Finais 

Por meio desse trabalho, pode-se observar que, no contexto da 

psicoterapia obrigatória, nem sempre a pessoa que foi encaminhada por um 

terceiro apresenta uma demanda própria, fato que pode gerar, em certos 

momentos, a desistência do atendimento. No caso de Aline, não foi possível 

estabelecer uma demanda e o consequente envolvimento com seu próprio 

atendimento psicológico, que implicou na interrupção precoce dos 

atendimentos.  

Com isso, pode-se questionar sobre os limites da psicoterapia oferecida 

pelos serviços-escolas de psicologia e os alcances esperados pelos pacientes que 

foram encaminhados. Sob esse panorama, Cerioni (2016) destaca que o processo 

psicoterápico demanda tempo e, em vários momentos, alguns resultados podem 

não estar dentro do tempo e dos objetivos esperados pelos indivíduos que foram 

encaminhados para atendimento, o que pode ocasionar desistências.  

Assim sendo, compreende-se que o psicoterapeuta deve considerar as 

particularidades e a demanda de cada paciente a ser atendido, especialmente 

diante dos casos que são encaminhados por algum órgão público ou instituição. 

Deve, também, recorrer a várias técnicas que caibam dentro de cada contexto. 

Por fim, entende-se que esse tema da psicoterapia obrigatória se mostra 

relevante e atual, ainda mais no cenário dos serviços-escola de Psicologia. Pensa-

se que esta problemática, em vinculação aos mais diversos contextos que se 

apresentam nos serviços-escola de Psicologia, pode ser tema de relevantes 

pesquisas científicas. 
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UM RELATO DE CASO SOBRE ANSIEDADE SOB A PERSPECTIVA 

COMPORTAMENTAL 

Antonio Ivan Panhan Manconi11 

Vanessa Santiago Ximenes12 

 

Resumo: 

Tem sido crescente queixas de ansiedade. Pessoas de diferentes idades inseridas 

em variados contextos relatam se sentirem ansiosas e este sentimento pode 

resultar em prejuízo ocupacional, sofrimento e até mesmo respostas de evitação 

e eliminação de eventos categorizados como aversivos para a pessoa. A ansiedade 

pode ser agravada quando há déficits no autoconhecimento, pois o indivíduo tem 

dificuldade para descrever as variáveis que controlam seus comportamentos, e 

não consegue identificar alternativas para reduzir seu sofrimento. Este trabalho 

tem o objetivo de apresentar um relato de experiência advindo do atendimento 

psicoterapêutico de A. (22 anos), que procurou psicoterapia com a queixa de 

ansiedade diante da elevada demanda de atividades provenientes do curso de 

graduação. Até o momento, foram realizadas 10 sessões orientadas pela 

perspectiva da Análise do Comportamento. Os objetivos terapêuticos foram 

identificar as variáveis de controle relacionadas à ansiedade, refinar o repertório 

comportamental de autoconhecimento, e desenvolver com a cliente 

comportamentos de relaxamento a serem emitidos em situações que lhe geravam 

maior ansiedade. Ao longo das sessões, identificou-se que a cliente vivencia uma 

busca constante por realizar novas atividades no contexto acadêmico como forma 

de se esquivar de eventos aversivos, como pensamentos de que não está fazendo 

o suficiente para alcançar seus objetivos. Em linhas gerais, a intervenção se deu 

através de a) perguntas sobre valores, regras e planos da cliente, b) perguntas 

sobre a história de contingências, c) uso do recurso Porta Retrato, d) descrição de 

comportamentos desejados emitidos pela cliente e e) aplicação da técnica de 

Relaxamento Progressivo de Jacobson. Os resultados obtidos foram maior 

                                                   
11 Estudante do curso de Graduação de Psicologia da UEL 
12 Profª. MS. Supervisora de Estágio em Investigação Científica e Intervenção em Processos 
Clínicos e de Saúde da UEL 
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discriminação das variáveis de controle da ansiedade, identificação e aceitação de 

sentimentos, ampliação do repertório de autoconhecimento e autoconfiança. 

Almeja-se ainda ampliar a variabilidade de comportamentos de lazer e a aceitação 

de sentimentos.  

Palavras-chave: Ansiedade; Autoconhecimento; Análise do Comportamento. 

 

Introdução 

Quando analistas do comportamento se debruçam para entender e 

explicar questões tão difundidas popularmente e mais ainda se tratando de 

emoções, como é o caso da ansiedade, deve-se sempre ter muito cuidado. Isso 

pois, em termos de senso comum, a ansiedade é retratada como causa de um 

comportamento, dizendo por exemplo que uma pessoa tem a ação de roer a unha 

porque está ansiosa (Hessel, Borloti, & Haydu, 2011). Em uma visão analítico 

comportamental, a ansiedade é compreendida como um comportamento e não 

como a causa de um, constituída por partes respondentes (respostas fisiológicas 

como sudorese e aumento da frequência respiratória) e operantes (abertos ou 

encobertos), controlada por variáveis ambientais (Hessel et al., 2011). 

De acordo com Zamignani e Banaco (2005), a ansiedade pode ser definida 

enquanto um fenômeno clínico a partir de três eixos, (1) quando a pessoa tem 

algum prejuízo ocupacional, de modo que a realização de atividades diárias se faz 

inexistente ou dificultada, (2) quando envolve um nível de sofrimento 

significativo, avaliado pelo indivíduo e (3) a partir do momento em que respostas 

de evitação e eliminação de eventos categorizados como aversivos para a pessoa, 

requisitam um tempo considerável dentro da rotina. 

Segundo Zamignani e Banaco (2005), um procedimento comum para a 

intervenção de problemáticas relacionadas a ansiedade diz respeito à exposição 

frente a situações ansiogênicas, com prevenção de respostas ritualizadas e de 

fuga. Embora esta técnica terapêutica seja eficaz em boa parte dos casos, sua 

utilização sem uma análise funcional pormenorizada, pode ocultar o papel de 

outras variáveis ambientais relevantes, como é o caso de variáveis ambientais 

encobertas (Zamignani & Banaco, 2005).  
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É diante da elevada presença de variáveis encobertas nos casos de 

ansiedade, que a intervenção por meio dos pressupostos da Terapia de Aceitação 

e Compromisso (ACT) se mostra relevante. Pois leva a pessoa a aceitar as 

sensações de ansiedade, entre outros eventos privados considerados aversivos, e 

se comprometer a modificar comportamentos de esquiva, com isso se modifica as 

reais contingências de controle das sensações aversivas (Chagas, Guilherme, & 

Moriyama, 2013).  

Desta forma, o autoconhecimento é um pré-requisito para uma 

intervenção em casos de ansiedade, pois a identificação e aceitação de eventos 

aversivos são necessários. Segundo Corrêa, Cantero e Melo (2014), 

autoconhecimento é a capacidade de um indivíduo de descrever seu próprio 

comportamento e as contingências nas quais ele se insere. 

Tendo em vista os reais prejuízos provenientes à problemática da 

ansiedade, o presente trabalho teve o objetivo de realizar um atendimento 

psicoterapêutico com Natália, que procurou terapia com a queixa de ansiedade 

diante da elevada demanda do curso de graduação. Os propósitos terapêuticos 

foram identificar as variáveis de controle relacionadas à ansiedade, refinar o 

repertório comportamental de autoconhecimento, e desenvolver com a cliente 

comportamentos de relaxamento em situações que lhe causavam maior 

ansiedade.  

 

Método 

Foram realizadas 10 sessões orientadas pela perspectiva da Análise do 

Comportamento. Ao longo das sessões, identificou-se que a cliente vivencia uma 

busca constante por realizar novas atividades no contexto acadêmico como forma 

de se esquivar de eventos aversivos, como pensamentos de que não está fazendo 

o suficiente para alcançar seus objetivos.  

O procedimento para a intervenção ocorreu por meio de perguntas sobre 

valores, regras e planos da cliente, para identificar seus propósitos de vida, assim 

como as variáveis encobertas aversivas. Inicialmente foi explicada à cliente a 

diferença entre valores e objetivos, entendendo que objetivos são ações e 

situações que levam a pessoa a um modo de ser ou estar almejado no 
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futuro/valores. Posteriormente foram feitas as seguintes perguntas à cliente, (a) 

O que você gostaria de fazer em um futuro mais próximo e em um futuro mais 

distante?; (b) O que você pensa ser necessário para se chegar nesse modo de estar, 

almejado no futuro?; (c) Quais ações são necessárias para que você consiga atingir 

o modo de vida que gostaria no futuro?  

Posteriormente foram feitas perguntas sobre a história de contingências, 

com o objetivo de identificar as variáveis ambientais de controle dos 

comportamentos da cliente, incluindo os comportamentos de ansiedade.  As 

perguntas feitas foram (a) Como era sua relação com seus pais quando criança, 

na adolescência e agora como adulta? (b) quando seus pais tinham esses 

comportamentos como você reagia? (c) O que seus pais faziam após você emitir 

esses comportamentos? Como era sua relação com seus amigos?  

Foi também aplicado o recurso do “Porta Retrato” que consistiu em pedir 

para a cliente que pensasse e escrevesse em um papel o modo como ela se via, ou 

seja características que a definissem; como ela achava que os outros a viam; e 

como ela gostaria de ser, quais comportamentos e em quais situações gostaria de 

estar. Em sessão, foi também realizada a descrição de comportamentos desejados 

emitidos pela cliente, com a finalidade de tornar Natália consciente de seus 

comportamentos.  

Foi também aplicada em sessão, a técnica de “Relaxamento Progressivo de 

Jacobson”, para a utilização em situações que causavam grande ansiedade à 

cliente. Para a realização dessa técnica de relaxamento, foi pedido à cliente que 

se sentasse em uma posição confortável, fechasse os olhos e calmamente 

inspirasse e espirasse. Concomitante à respiração, Natália foi instruída a 

tensionar e relaxar a musculatura do corpo, uma parte por vez, e finalizando 

podia abrir os olhos lentamente. 

 

Resultados 

Os resultados obtidos foram uma maior discriminação das variáveis de 

ansiedade, identificação e aceitação de sentimentos, assim como a ampliação do 

repertório de autoconhecimento. Essas melhoras podem ser verificadas, a partir 

do relato de Natália que ao longo das sessões, disse conseguir lidar de forma mais 
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tranquila com os pensamentos de que não estava fazendo o suficiente para 

alcançar o objetivo de se tornar uma profissional qualificada ou que poderia 

adquirir algum tipo de doença e se ver impossibilitada de realizar as atividades 

da faculdade. Contou também que esses pensamentos diminuíram de frequência 

como resultado do engajamento em atividades de lazer como conversar com 

amigos e assistir a séries.  

A cliente também mencionou que esses pensamentos desagradáveis a 

incomodavam bem menos, relatou ter o conhecimento de que ela já apresentava 

muitos dos comportamentos necessários para ser uma boa profissional, como 

frequentar as aulas, tirar boas notas nas disciplinas, participar eventos científicos, 

assim como de dois projetos de extensão e um projeto de pesquisa. Aqui pode ser 

observado que a cliente aceita a existência de seus pensamentos desagradáveis, 

não tentando controlá-los, mas sim tendo comportamentos de estudo e de lazer, 

que a levam em direção a um de seus grandes valores, tornar-se uma boa 

profissional.  

Isso corrobora a compreensão da ACT, de que na presença de eventos 

privados aversivos, uma intervenção eficaz, deve se pautar na aceitação e no 

comprometimento com ações que modifiquem as reais contingências aversivas. 

No caso de Natália a aceitação e compromisso, são notados em seu 

comportamento de estudo associado a outros comportamentos que permitem o 

relaxamento, porém sem impossibilitá-la de alcançar seus objetivos. 

Com a atividade do “Porta Retrato”, a cliente se descreveu como uma 

pessoa estudiosa, quieta e reservada. Já no espaço para relatar o modo como 

Natália achava que os outros a viam, a cliente relatou parecer brava, não gostar 

de conversar e estudiosa. Por fim no espaço reservado para Natália descrever 

como gostaria de ser, ela disse que almeja ser uma profissional qualificada, que 

ajuda os demais e ter uma relação que envolva intimidade com alguém que goste. 

Desta forma, podemos concluir que a cliente identifica em si, comportamentos 

que a qualificam enquanto uma pessoa estudiosa, assim como consegue concluir 

que os outros também acham o mesmo. Isso demostra um autoconhecimento e 

uma evolução no processo terapêutico, já que nas sessões iniciais quando 

questionada, Natália não se identificava como uma pessoa com vários 

comportamentos de estudo, mesmo apresentando esses comportamentos.  
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No que diz respeito a “Técnica de Relaxamento Progressivo de Jacobson”, 

em sessão, Natália relatou ter gostado da experiência, contou que após a 

realização da técnica, sentiu seu corpo mais relaxado. Toda via não foi verificado 

se a cliente realizava tal procedimento de relaxamento em seu cotidiano. 

Foi também identificado, ao longo das 10 sessões, que Natália possui 

alguns comportamentos governados por regras, como a necessidade de estudar 

para além do que já estuda para conseguir ser uma boa profissional, assim como 

em caso de ficar doente, pode ter que deixar de realizar atividades acadêmicas, o 

que traria consequências avaliadas como muito ruins para a cliente, como 

reprovar na faculdade. 

 

Discussão e Considerações finais 

O ambiente acadêmico tende a selecionar comportamentos como estudar, 

publicar artigos, participar de projetos extracurriculares e apresentar trabalhos 

em eventos científicos. A elevada demanda de tarefas no dia-a-dia pode ser um 

antecedente para respostas emocionais (como a ansiedade), visto que pode 

sinalizar uma possível consequência aversiva, como  notas baixas em avaliações, 

a comparação com demais estudantes, não participação em projetos ou cursos, 

não estudar, assim como a diminuição de atividades prazerosas mediante as 

demandas elevadas do contexto Universitário.  

Com a ampliação do autoconhecimento e a aplicação da técnica de 

relaxamento, pode-se desenvolver comportamentos concorrentes à ansiedade. O 

repertório de autoconhecimento é um pré-requisito para uma ação que visa a 

diminuição de controle aversivo, pois possibilita ao indivíduo identificar quais 

são as variáveis relacionadas à ansiedade e assim agir para modificar tais 

contingências da ansiedade. O autoconhecimento também permite uma 

interação com o mundo de forma a aumentar as chances de produzir 

reforçadores, isso pois com tal consciência, o indivíduo está orientado para agir 

de acordo com aquilo que lhe é gratificante.  

Foi observado alguns comportamentos de Natália que são governados por 

regras. No caso de Natália, suas regras adquirem função aversiva, sinalizando 

possíveis consequências que demandam a existência de comportamentos para 
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evita-las. Para Natália, os comportamentos de estudo, permitem a esquiva de 

consequências como a impossibilidade de ter um futuro almejado dentro da 

profissão.   

Por fim, almeja-se ainda ampliar a gama de comportamentos de lazer e a 

aceitação de sentimentos. Isso mediante a importância desses repertórios para o 

aumento de uma variabilidade comportamental e de relaxamento, assim como 

para o desenvolvimento de comportamentos que levam Natália em direção aos 

seus objetivos e valores. 
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EIXO 2: PROJETOS DE ENSINO E O ENSINO DA 

PSICOLOGIA CLÍNICA - TRABALHOS SOBRE 

PRÁTICAS CLÍNICAS DESENVOLVIDAS A PARTIR 

DE PROJETOS DE ENSINO OU QUE TENHAM 

COMO TEMÁTICA ESTRATÉGIAS DE ENSINO NO 

CAMPO DA PSICOLOGIA CLÍNICA 
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Introdução 

Freud (1926) em “A questão da análise leiga”, dialoga com um interlocutor 

visando a esclarecimentos sobre a prática da Psicanálise a partir da indagação de 

“quem exerce a Psicanálise” [grifo do autor]. A partir de então, ele tece uma 

reflexão sobre o que considera uma análise “leiga”, ou seja, “não praticada por 

médicos”, a qual até então era confiada a essa especialidade e, sendo assim, 

atribui o fazer analítico a uma formação específica e dissociada do saber médico; 

ou seja, não é a especificidade da formação médica que garantiria as aptidões 

necessárias para a prática da Psicanálise. (Freud, 1926:2014, p. 125). Diante de 

tal afirmação, Freud expande a compreensão sobre as condições necessárias à 

formação de um analista, sob os auspícios do que viria a ser o tripé constituinte 

da Psicanálise: teoria, supervisão e análise. 

Será preciso cuidar de algumas coisas mais: estabelecer as condições em 

que a prática analítica será permitida para todos os que quiserem exercê-

la, instituir uma autoridade junto à qual se possa adquirir informações 

sobre o que é psicanálise e que preparação é necessária para ela, e 

favorecer possibilidade de instrução na psicanálise. (Ibid., p. 201). 

A partir de tais premissas, o curso de Especialização em Clínica 

Psicanalítica da UEL propõe o Ensino/Transmissão da Psicanálise cujo objetivo 

é “propiciar ao profissional um corpo de conhecimento teórico-prático que lhe 
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possibilite aprimorar sua atuação clínica na orientação psicanalítica”. Sendo 

assim, ao ingressante na especialização, o percurso objetiva a prática clínica por 

meio de atendimentos na Clínica de Psicologia da UEL, para a comunidade 

discente (extensão universitária), de aulas teóricas, de supervisões dos casos 

clínicos e da prática em pesquisa acadêmica. Contudo, ante a relevância dos 

temas mencionados e a impossibilidade de discorrer neste trabalho sobre eles, 

destacamos a supervisão clínica para fins de estudo. 

No texto “Recomendações ao médico que pratica a Psicanálise”, Freud 

assinala que “quanto a pôr em descoberto o que é inconsciente para o doente, essa 

técnica não ajuda, apenas o torna ainda mais incapaz de superar resistências mais 

profundas.” (Freud, 1912:2010, p. 159). Portanto, é imprescindível que se atente 

para que o analista não se seduza pelo anseio em comunicar ao paciente tudo o 

que sabe, mas atuar perante o compromisso com a ética em Psicanálise. 

Perante o exposto e a fim de fundamentar as reflexões conseguintes, 

convém configurar os conceitos de transferência e contratransferência tão caros 

à Psicanálise e essenciais para compreender as tantas possibilidades na 

disposição do par analítico. 

Etchegoyen (1987), a partir de Freud, define a transferência como sendo  

um fenômeno geral, universal e espontâneo, que consiste em unir o 

passado com o presente mediante um falso enlace que superpõe o objeto 

original ao atual. Esta superposição do passado e do presente está 

vinculada a objetos e desejos pretéritos, que não são conscientes para o 

sujeito e que lhe dão à conduta um selo irracional, onde o afeto não aparece 

ajustado nem em qualidade nem em quantidade à situação atual. 

(Etchegoyen, 1987, p. 54) 

No que tange ao conceito de contratransferência, Etchegoyen (1987) 

esclarece que “assim como o analisado tem sua transferência, o analista tem 

também a sua” e “que a reação de um não é independente do que vem do outro.” 

(Ibid., p. 148). Ele destaca que tal fenômeno foi descrito por Freud e Ferenczi, a 

partir de algumas constatações acerca da relação de proximidade que ambos 

apresentavam. Partindo dessas considerações, Freud trata a contratransferência 

como “um obstáculo que [...] deve ser removido” e afirma que “ninguém pode ir 

além de seus pontos cegos e [...] nos achamos inclinados a exigir do analista, como 
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norma geral, o conhecimento de sua contratransferência e seu vencimento como 

um requisito indispensável para ser analista. (Ibid., p.144). 

 

Natureza do estudo em questão 

“Sendo o campo transferencial o verdadeiro lugar da análise, a moldura 

estática que o cerca ganha valor na medida em que é uma espécie de 

espelhamento ou reflexo do mesmo. Uma representação negativa e invertida.” 

(Herrmann, 1991, p. 34) 

Acerca da escolha do tema, Zimerman destaca três objetivos principais da 

atividade de supervisão: 1. Educação analítica, isto é, uma condição em que o 

supervisor “facilita que saiam aquelas capacidades e potencialidades que ainda 

estão latentes, à espera de serem reconhecidas, estimuladas e libertadas.”; 2. 

Instrumentação ao “equipar” o analista “para o exercício da prática clínica”, ou 

seja, familiarizá-lo à “natureza do processo psicanalítico em suas múltiplas 

facetas inconscientes e conscientes” e 3. Construção do sentimento de identidade 

de psicanalista, pois, “com o respaldo do supervisor [...] ele sobrevive às crises e 

mantém com seu paciente uma boa aliança terapêutica” [grifos do autor]. 

(Zimerman, 2004b, p. 411-2) 

Na supervisão, apontam-se os pontos cegos advindos da relação 

contratransferencial e, através dela e das leituras apropriadas, surgem resultados 

que promovem um avanço no processo. Winnicott descreve que “a mãe deve ser 

capaz de tolerar o sentimento de ódio contra o bebê sem fazer nada a esse 

respeito. Ela não pode expressá-lo para ele.” (Winnicott, 1947, p. 286). 

Comparativamente, ele nos alerta que “fenômenos contratransferenciais 

representarão, em certos momentos, elemento central da análise”, sendo que “o 

paciente reconhece no analista apenas o que ele mesmo é capaz de sentir.” (Ibid., 

p. 278) 

É a partir do lugar de terceiro perante o par analista-paciente, que a 

supervisão possibilita vislumbrar os conflitos existentes tanto transferenciais 

quanto contratransferenciais e que interferem no desenvolvimento do processo 

analítico. 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 139 

O estudo foi realizado a partir de um caso clínico, que levou às reflexões da 

importância da supervisão e do tripé constituído por Freud, por meio da pesquisa 

com o método psicanalítico, utilizando-se de textos freudianos, pós-freudianos e 

psicanalistas contemporâneos. 

 

Sobre o início – da dependência absoluta à existência de um “Ser” 

Freud (1914) afirma em seu texto “Introdução ao Narcisismo” em que 

“uma unidade comparável ao Eu não existe desde o começo no indivíduo; o Eu 

tem que ser desenvolvido.” (Freud, 1914:2010, p.18-9). Já em 1923, no texto “O 

Eu e o Id” ele nos aponta que:  

o Eu é sobretudo corporal [...] ou seja, o Eu deriva, em última instância, 

das sensações corporais, principalmente daquelas oriundas da superfície 

do corpo. Pode ser visto, assim, como uma projeção mental da superfície 

do corpo, além de representar [...] as superfícies do aparelho psíquico. 

(Freud, 1923, p.32) 

Considerando-se o supracitado, o bebê necessita, portanto, ser 

desenvolvido a partir de suas experiências corporais e, para tal, demanda 

cuidados externos, cujo papel relevante é delegado à mãe, a qual proporcionará 

os meios para esse fim: “ela ama de um modo físico, proporciona contato, calor 

corporal, movimento e quietude de acordo com as necessidades do bebê.” 

(Winnicott, 1948, p. 237) 

Winnicott (Ibid., p.248) ainda no texto “Pediatria e Psiquiatria” trata da 

condição do bebê nesse estágio de dependência absoluta e afirma que é pela mãe 

que o ser humano, durante a sua primeira infância, terá sua base da saúde mental 

ao responder-lhe em conformidade com à crença da onipotência deste. É a mãe 

quem poderá fornecer as condições para o desenvolvimento de um tornar-se a ser 

do bebê a partir da introdução gradual e, em conformidade à necessidade do bebê, 

do mundo externo. Dessa maneira, é por meio dessa “adaptação inicial 

suficientemente boa à necessidade” que ao ego inicial possibilitar-se-ia “Ser”. 

(Winnicott, 1955-6, p. 393). Ou seja, ela é quem “fornece um meio ambiente onde 

os processos complexos mais essenciais no eu do bebê conseguem completar-se” 

(Winnicott, 1948, p. 236) e, “através da experiência viva de um relacionamento 
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entre a mãe e o bebê, este passa a usar detalhes por ele percebidos na criação do 

objeto esperado.” (Ibid., p. 240).  

Dessa maneira, atenta-se para três pontos em relação ao bebê: “contato 

com a realidade, integração e percepção do corpo.” (Ibid., p. 239).  

 

Em análise: sobre a relação analista-paciente e sobre o manejo 

clínico 

Por meio da singular aliança terapêutica analista-paciente, verifica-se uma 

localização sobre o “fator tempo e seu lugar em nosso trabalho”, bem como a 

experiência da supervisão remete à reflexão de que o analista “devolve ao paciente 

o que este comunicou”, e de que atos interpretativos podem gerar uma 

“construção de insight”. “Uma das tarefas mais importantes na análise de 

qualquer paciente é a de manter a objetividade em relação a tudo aquilo que o 

paciente traz.” (Winnicott, 1947, p. 279) 

No que diz respeito ao trabalho analítico, Herrmann afirma que “o mais 

importante é a interpretação” acima do setting ou moldura, como ele o denomina. 

Dessa maneira, o autor ressalta dois aspectos em que, primeiramente, “o analista 

dirige seletivamente sua atenção aos valores afetivos do discurso, resultando que 

a área comum descoberta não seja a de um sentido qualquer, mas de um sentido 

emocional.” Concomitantemente, outro aspecto relevante seria “a maneira pela 

qual as coisas ditas arranjam ou dispõem os dois parceiros do diálogo 

psicanalítico no campo transferencial.” (Herrmann, 1993:1997, p. 36). 

Winnicott (1975, p. 108) nos esclarece que a análise envolve a capacidade 

do paciente em se manter criativo no trabalho analítico, visto que a criatividade 

não é mera criação, mas tal qual “um colorido de toda a atitude com relação à 

realidade externa”. Dessa forma, através da supervisão, houve um 

redirecionamento para que na relação analista-paciente se preconizasse ao 

analista “abster-se de anunciar o que sabe”. (Ibid., p. 94). Winnicott (1955-6) 

corrobora o que Freud (1912) nos advertiu ao citar que “um afeto perigoso para o 

analista é a ambição terapêutica de realizar, com seu novo e discutido método, 

algo que tenha efeito convincente em outras pessoas” (Freud, 1912, p. 155): 
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[...] o analista adota os princípios básicos da psicanálise, em que o 

inconsciente do paciente é quem lidera o processo, seguido com 

exclusividade pelo analista. Ao lidar com a tendência regressiva, o analista 

deve estar preparado para seguir o processo inconsciente do paciente, 

evitando tornar-se diretivo e sair do seu papel. (Winnicott, 1955-6, p. 395) 

A análise na relação analista-paciente permite, em analogia à relação mãe-

bebê, “recriar/recuperar” a capacidade do bebê em “apropriar-se do tempo, a ter 

o sentimento de um existir interno e pessoal” em que a analista/mãe pode 

“fornecer a continuidade e não apressar seu desenvolvimento”. (Winnicott, 1948, 

p. 238)  

Em se tratando de uma paciente mulher, abordam-se na supervisão 

questões relacionadas ao complexo edípico e à feminilidade; além disso, 

assinalam-se alguns apontamentos sobre o manejo, uma vez que o setting está 

para além das regras fundamentais da atenção flutuante e da neutralidade 

propostas por Freud. Ademais, tornou-se necessária a construção de uma posição 

da analista frente à paciente de forma análoga ao conceito de holding 

winnicottiano, em que afirma a importância de um ambiente facilitador – 

ambiente confiável e bom (Winnicott, 1955-6, p.395) – e de uma “mãe 

suficientemente boa” com capacidade de “preocupações maternas primárias” 

para a existência de um self unificado através da integração espaço-temporal do 

bebê: “quando olho, sou visto; logo, existo” (Winnicott, 1988, p 180).  

O analista deve dispor de toda a paciência, tolerância e confiabilidade da 

mãe devotada ao bebê. Deve reconhecer que os desejos do paciente são 

necessidades. Deve deixar de lado quaisquer outros interesses a fim de 

estar disponível e ser pontual e objetivo. E deve parecer querer dar o que 

na verdade precisa ser dado apenas em razão das necessidades do 

paciente. (Winnicott, 1947, p. 287) 

Dessa maneira, “se fornecemos esse lugar, o paciente poderá ir 

descobrindo um modo de existir como si mesmo” e, deste ponto em diante, terá 

a possibilidade de “familiarizar-se com o mundo e sentir-se em casa, nele, 

estabelecendo a partir do si-mesmo constituído como uma unidade, uma relação 

com as coisas e os outros.” (Dias, 2014, p. 66) 
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Contudo, é fundamental lidar com as inquietações da analista produzidas 

pelo não-saber fazer na análise, visto que a analista se constitui no processo inicial 

de formação. “O analista deve estar preparado para suportar a tensão sem esperar 

que o paciente saiba coisa alguma sobre o que ele está fazendo, talvez por um 

longo período de tempo.” (Winnicott, 1947, p. 282).  

No que diz respeito ao manejo na clínica, Dias (2014) transcorre sobre as 

dificuldades em configurá-la com clareza sendo que: 

[...] essa falta de contornos precisos talvez seja intrínseca ao próprio 

conceito, assim como não há regras claras para definir ou nortear a atitude 

da mãe suficientemente boa. Acentuando o fato de que o cuidado materno 

é baseado na identificação e não na aprendizagem. (Dias, 2014, p. 139) 

A essa capacidade Bion (1970) denomina como capacidade negativa: 

[...] trata-se de uma capacidade indispensável ao psicanalista, para que 

possa suportar as dúvidas, as incertezas e o “não saber” de uma situação 

analítica. O analista deve conter dentro de si, no curso da análise, a 

emergência de sentimentos muito difíceis, principalmente de 

determinados sentimentos contratransferenciais angustiantes que nele 

tenham sido despertados. (Bion, 1970, cit. por Zimerman, 2004, p. 79) 

 

Resultados e Considerações finais 

A supervisão viabiliza ao analista, gradativamente, a aquisição de 

autoconfiança ao possibilitar que ele possa organizar “as suas ideias e 

conhecimentos, fazendo conexões da teoria com a técnica, entendimento 

dinâmico e manejo prático” (Zimerman, 2004b., p.412)  

Diante do exposto, Zimerman (2004b) apresenta a seguinte questão no 

que diz respeito à supervisão: 

O que cabe nos interrogarmos é por que, não obstante exista um consenso 

quase unânime quanto à importância da supervisão, ainda assim, a 

literatura psicanalítica é relativamente bastante escassa, no que tange a 

esse tema. (Zimerman, Ibid., p.407) 
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Nesse sentido, a supervisão qualifica o trabalho analítico, pois vive-se, 

através do relato singular do par analista-supervisor, a articulação da teoria e 

técnica do método proposto por Freud ao empreender-se o manejo clínico e, 

consequentemente, o aprimoramento do trabalho analítico desenvolvido dentro 

do Ensino/Transmissão em Psicanálise no curso de Especialização em 

Psicanálise na UEL. 

Após as adequações no manejo técnico, verificou-se um avanço no 

desenvolvimento do processo analítico, tanto pela diminuição das resistências da 

paciente quanto pela vinculação efetivada na relação transferencial. A partir do 

relato de um caso, Winnicott (1948, p. 246) afirma que a análise possibilita um 

novo nascimento; a substituição de um ambiente por outro, que deverá ser 

fornecido pelo analista como um ambiente facilitador ao processo de 

desenvolvimento emocional do paciente. Concluiu-se, portanto, como 

fundamental a supervisão clínica para o desenvolvimento do processo 

psicanalítico, por meio das evoluções que surgiram na relação analista-paciente, 

devido aos esclarecimentos dos conteúdos e dos afetos tanto da analista como da 

paciente que interferiam no percurso. 
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NATUREZA QUANTI OU QUALITATIVA  
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AMPLIAÇÃO DO PERFIL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES A 

SEREM ADOTADOS: PERCEPÇÃO, PRÁTICA E EXPERIÊNCIA DE 

ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS 

Ana Clara Fusaro Silva Rodrigues 

Isabel Cristina Gomes 
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Introdução 

A adoção representa uma forma de parentalidade que possibilita que 

crianças e adolescentes e pais adotivos vivenciem experiências preciosas que 

caracterizam o processo de filiação, a partir de um encontro afetivo íntimo que 

permite a construção de mundos compartilhados e que pressupõe, ao mesmo 

tempo, o encontro com o diferente (Levinzon, 2018; Rotenbert, 2018).  

Nesse sentido, a adoção – quando permite receber ao outro com sua 

singularidade e sua história – possibilita a construção do vínculo de filiação. O 

conceito de vínculo na perspectiva psicanalítica se desenvolveu a partir do 

surgimento da Psicanálise Vincular, ou das Configurações Vinculares. Para a 

psicanálise vincular, o psiquismo é um sistema aberto em continuidade-

descontinuidade com os outros e o sujeito se constitui no espaço da 

intersubjetividade, através dos vínculos. Nesse sentido, tal perspectiva considera 

que o sujeito se constitui simultaneamente pela sua origem e pelos vínculos que 

se dão pelo resto de sua vida (Gomes & Levy, 2016; Rodriguez, 2017). 

De acordo com Gomes e Levy (2016, p.110) “na relação vincular o desejo 

circula de forma bidirecional, pois ambos os egos são simultânea e 

sucessivamente, lugar do desejo e da realização do outro”. Nesse sentido, através 

do vínculo o sujeito do inconsciente busca no outro uma via para a realização dos 

seus desejos. Em outras palavras, o sujeito do inconsciente busca encontrar seu 

desejo encontrando o desejo do outro (Eiguer, 2008, citado por Rodriguez, 2017).  

Na adoção, Oliveira, Souto e Silva Júnior (2017) remarcam que a filiação 

se torna possível através do desejo de nomear um filho. Dessa forma, 

compreende-se que a adoção nasce do encontro do desejo de pais adotivos, que 
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farão de uma criança ou adolescente com o qual não compartilham laços 

consanguíneos, seu filho, e do desejo desse jovem em tornar-se filho de seus pais 

adotivos (Fryd, 2005, citado por Oliveira, Souto & Silva Júnior, 2017).  

Embora seja imprescindível que o futuro filho por adoção seja desejado e, 

dessa forma, já exista no imaginário de seus pais adotivos, há de se considerar 

que essa criança ou adolescente já existe também na vida real: tem nome, 

endereço, história (Silva, 2018). A literatura científica destaca que a idealização 

do filho por adoção tem gerado desencontro entre o perfil desejado pelos 

pretendentes e o perfil de crianças e adolescentes disponíveis para adoção no 

Brasil, realidade que tem dificultado a colocação dessas crianças e adolescentes 

em novas famílias (Pereira, 2016; Gomes, Marques & Ishara, 2018; Sampaio, 

Magalhães & Féres-Carneiro, 2018; Nakamura, 2019). 

Como resultado desse desencontro observa-se, de um lado, o acúmulo de 

pretendentes habilitados à espera de um filho nos cadastros de adoção e, do 

outro, a permanência por tempo prolongado de jovens em entidades de 

acolhimento institucional, principalmente crianças mais velhas e adolescentes, 

negros e outras minorias étnicas, com deficiência ou problemas de saúde e 

pertencentes a grupos de irmãos, inviabilizando a adoção em alguns casos 

(Nakamura, 2019).  

Sabe-se que uma das etapas da habilitação de pretendentes à adoção 

refere-se à avaliação dos pretendentes pela equipe interprofissional das Varas da 

Infância e da Juventude. Nessa fase, objetiva-se conhecer as motivações e 

expectativas dos candidatos à adoção, analisar a realidade sociofamiliar, avaliar 

se o postulante à adoção possui capacidade e preparo para o exercício da 

paternidade ou maternidade responsável, identificar qual lugar o filho ocupará 

na dinâmica familiar, e orientar os pretendentes sobre o processo adotivo (CNJ, 

2019). 

Além disso, para quem busca habilitação é obrigatória a participação em 

programa de preparação: 

(...) oferecido pela Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente 

com apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal 

de garantia do direito à convivência familiar e dos grupos de apoio à 

adoção devidamente habilitados perante a Justiça da Infância e da 
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Juventude, que inclua preparação psicológica, orientação e estímulo à 

adoção inter-racial, de crianças ou de adolescentes com deficiência, com 

doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde, e de grupos de 

irmãos (Lei 13.509/2017, Art. 197-C, § 1º, grifo nosso).  

A partir disso, este estudo teve por objetivo compreender como os 

profissionais das equipes técnicas, compostas por Assistente Social e Psicólogo, 

de Varas da Infância e da Juventude selecionadas no estado de São Paulo estão 

lidando com a ampliação do perfil de crianças e adolescentes a serem adotados.  

 

Método 

Cabe mencionar que o presente estudo se constitui de um recorte da 

pesquisa de mestrado da primeira autora. Trata-se de um estudo exploratório, de 

corte transversal, amparado no método clínico-qualitativo proposto por Turato 

(2008), que utilizou de conceitos deliberadamente buscados na prática clínica e 

na psicanálise para marcarem-se o desenho da pesquisa, a definição dos 

pressupostos e objetivos, a construção e aplicação dos instrumentos auxiliares em 

campo, a postura do pesquisador (Turato, 2008). 

Participaram do estudo dois (2) Assistentes Sociais e dois (2) profissionais 

da Psicologia de duas (2) Varas da Infância e da Juventude do estado de São 

Paulo, que atuam com avaliação, acompanhamento e orientação de pretendentes 

à adoção. Os instrumentos utilizados foram: (a) roteiro de entrevista 

semidirigida, feita em profundidade, para garantir observação ampla e livre, (b) 

diário de campo.  

Após anuência e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) as entrevistas foram realizadas, individualmente e face a face 

com os participantes, em dias de semana, horário de expediente e no fórum em 

que os técnicos trabalham, conforme escolhido por eles. As entrevistas foram 

audiogravadas, mediante o consentimento dos participantes, e transcritas na 

íntegra e literalmente, compondo o corpus analítico. A análise dos dados 

consistiu-se em uma análise de conteúdo com base no referencial psicanalítico 

intrapsíquico e vincular, na qual a categorização se deu pelos critérios de 

repetição e relevância (Turato, 2008).  
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Resultados 

A escolha por varas judiciárias de municípios diferentes visou apresentar 

diversidade em relação às características das instituições, como quantidade de 

profissionais que lidam com os pretendentes à adoção e demanda de trabalho, 

além da diversidade relacionada à própria atuação dos técnicos.  

Tabela 1. Caracterização das Varas Judiciárias 

Varas 

Judiciárias 
Localidade Porte 

Assistentes 

Sociais 
Psicólogos 

V1 

Região central 

do município de 

São Paulo 

VIJ de médio porte 7 7 

V2 
Interior do 

estado 

Cidade de médio porte 

(aproximadamente 300 mil 

habitantes) 

7 4 

 

Na V1 o programa de preparação dos pretendentes acontece no primeiro 

contato entre pretendentes e profissionais, em formato de grupo, com duração de 

quatro horas e conta com a participação de um (a) Assistente Social e um (a) 

Psicólogo(a), que se revezam ao longo do ano para atuação nesse espaço. 

Posteriormente, os candidatos à adoção são encaminhados para as entrevistas de 

avaliação com um técnico do Serviço Social e um da Psicologia, que acontecem 

separadamente. 

Na V2, os candidatos à adoção devem procurar os técnicos da equipe 

psicossocial em horários pré-definidos pela vara judiciária, nomeados por 

“plantões”, que acontecem em um dia da semana. Os plantões têm por objetivo 

esclarecer dúvidas iniciais que os pretendentes têm a respeito do processo de 

adoção e da filiação adotiva. Após esse momento, os pretendentes que seguirem 

interessados são encaminhados para as entrevistas, nomeadas pelos técnicos da 

V2 como “entrevistas de avaliação inicial”, que são realizadas por um técnico do 

Serviço Social e outro da Psicologia, separadamente. Em seguida, acontece o 

programa de preparação, em formato de grupo, com duração de um dia inteiro e 

meio período de outro dia. Todos os técnicos participam de pelo menos um 
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período do programa, bem como um (a) juiz (a) e um (a) profissional da saúde, 

médico (a) ou enfermeiro (a). Por fim, ocorre uma entrevista, com ambos os 

técnicos, nomeada como “entrevista de fechamento”.  

 

Discussão 

O desejo dos pretendentes e a ampliação do perfil de adotandos 

Conforme apresentado anteriormente, a adoção envolve um desejo 

singular de quem aposta na instituição jurídica para exercer a parentalidade, em 

tornar filho uma criança ou adolescente com o qual não compartilha seus laços 

consanguíneos. Nesse sentido, na perspectiva psicanalítica, o desejo assume 

papel central na adoção, uma vez que é em nome dele, no lugar de uma falta, que 

surge a possibilidade de uma criança ou adolescente poder tornar-se filho destes 

ou daqueles pais. 

Dessa forma, de acordo com Oliveira, Souto e Silva Júnior (2017), o que 

conta na relação de filiação adotiva é a transmissão deste enigma do desejo: 

“Quem sou eu no desejo dos meus pais?”. A partir disso, a análise dos resultados 

apresentou que os profissionais, Assistentes Sociais e Psicólogos, procuram ser 

cuidadosos frente ao estímulo à adoção de crianças e adolescentes fora do perfil 

desejado pelos pretendentes, pensando no desejo dos futuros pais adotivos e no 

lugar em que esses adotandos ocupariam nesse desejo.  

O trabalho do psicólogo é avaliar qual o desejo desse pretendente. Eu acho 

muito perigoso que a gente fique motivando a adoção de uma criança 

maior, porque ele não vai tá aberto pra isso. E aí a chance dessa criança tá 

inserida em uma situação de risco é muito grande. Então, eu acho sim, que 

tem que ter uma fala no sentido de que as pessoas tenham conhecimento 

de que a maior parte das crianças acolhidas são mais velhas, são de grupos 

de irmãos (...) mas a gente tem que ver muito quais são os limites das 

pessoas (Psicóloga, V1). 

Porque eu acho que as pessoas têm o direito de sonhar, o direito de desejar 

um desenho ‘x’ de família. Claro que a gente trabalha pra ampliação disso 

(...) mas será que se ela adotar essa outra criança ela vai ter a realização 

daquilo que ela esperava por ser mãe? (Assistente Social, V1). 
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Dessa forma, embora os participantes do estudo considerem importante o 

estímulo às adoções necessárias e relatem trabalhar para isso, percebem que se 

deve respeitar o desejo dos pretendentes para que a ampliação do perfil não cause 

riscos para a criança ou adolescente e que a adoção proporcione a realização dos 

desejos dos futuros pais e de seus filhos.  

 

Des(idealização) e possibilidade de vinculação com crianças 

mais velhas e adolescentes 

A literatura nacional considera que a parentalidade consanguínea ainda é 

valorizada em nossa cultura em detrimento da adotiva. Nesse sentido, embora a 

adoção seja compreendida cada vez mais como uma escolha para o exercício da 

parentalidade, a maior parte dos adotantes ainda se constitui por pessoas em 

situações de esterilidade que optam pela adoção em “último caso”. Além disso, 

evidencia-se o alto índice de preconceito por parte dos pretendentes e da 

sociedade civil de modo geral frente à adoção de crianças, principalmente as mais 

velhas e os adolescentes, pela sua herança genética e origem. 

Dessa forma, a preferência por crianças menores, de até três anos de idade, 

costuma ser justificada pela ilusão de que são mais adaptáveis e de que teriam os 

mesmos valores que os pais por adoção, uma vez que seriam “lapidadas” desde os 

primeiros cuidados. De acordo com Morelli, Scorsolini-Comin e Santos (2015) 

trata-se de uma tentativa de amenizar as consequências de vivências que a criança 

possa trazer consigo, satisfazendo, dessa forma, o anseio da família de reproduzir 

o modelo biológico. Para Levinzon (2018), trata-se do medo inconsciente da 

firmeza e legitimidade do vínculo de filiação proposto na parentalidade adotiva. 

Nesse sentido, os participantes do estudo compreendem que a ampliação 

das adoções necessárias pode ocorrer através da “desromantização” (sic) do 

modelo familiar e da compreensão a respeito da possibilidade de criação de 

vínculos de filiação com crianças mais velhas e adolescentes:  

Eu desmistifico - que não são crianças que não vão se apegar - porque 

muitos acham isso: “Esse já tá criado, não vai ter laços com a gente”. Aí eu 

desmistifico isso. (Psicóloga, V1).  
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Necessariamente o fato de adotar uma criança mais velha não impede que 

essa criança venha a ter os mesmos valores, as mesmas crenças que aquela 

família tem (...). A gente fala que a criança pode aprender, ela tá sempre 

aprendendo (Assistente Social, V2). 

Os adotantes têm suas fantasias, suas ideias a respeito das crianças, suas 

idealizações (...). E eu penso que essa desromantização contribui para que 

as pessoas alterem o perfil. Até porque como é ter um filho de 4 anos e 

como é ter um filho de 8? Tem ideias de que é muito mais difícil criar o de 

8, e aí quando a gente conta as dificuldades de criar um de 4 a pessoa fala: 

“Bom, se o de 4 é difícil e o de 8 é difícil, então de repente pode ser que eu 

queira um de 8 também!” (Psicóloga, V2).  

 

Estratégias para a ampliação do perfil 

Todos os participantes do estudo mencionaram que informam os 

candidatos sobre as crianças e adolescentes que estão à espera de pais por adoção 

e conversam sobre o desencontro entre os adotandos e o perfil desejado pelos 

pretendentes. No entanto, a maioria dos profissionais, Assistentes Sociais e 

Psicólogos, percebe que a exposição do perfil de crianças e adolescentes 

disponíveis à adoção no município, nos estados e no Brasil não sensibiliza os 

pretendentes a ampliarem o perfil desejado nas varas judiciárias. 

Nesse sentido, com o objetivo de estimular as adoções necessárias, os 

profissionais das duas varas judiciárias relataram utilizar depoimentos de 

adoções necessárias, por meio de recursos audiovisuais ou da participação de 

famílias por adoção nos programas de preparação para os pretendentes. 

Eu gosto de começar com um vídeo curto com adoção de crianças com 

deficiência, ou grupo de irmãos, ou crianças mais velhas. Eu sei que 

impactam, e a intenção é realmente essa: impactar. Na minha opinião, a 

principal função desse encontro preparatório é chocar (Assistente Social, 

V1). 

Além disso, a V2 utiliza recursos audiovisuais feitos pela Associação de 

Magistrados do Brasil, disponíveis para as equipes a serviço da Justiça da 

Infância e da Juventude, em que crianças e adolescentes em acolhimento 
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institucional falam sobre sua própria experiência e exposição de fotos dos 

adotandos do município da vara judiciária. De acordo com ela:  

A gente não gosta da ideia das pessoas irem no abrigo (...). A saída que 

encontramos foi passar um filme com as fotos. E aí fotos eles têm muitas, 

né? E isso já facilitou algumas adoções fora do perfil aqui na V2, esse vídeo. 

Os adotantes que escolheram crianças do vídeo não estavam antes naquela 

faixa do perfil. Mas, ao verem a foto se sensibilizaram e quiseram saber 

mais sobre aquele adolescente, e assim foi feito. A foto permite o encontro 

entre uma expectativa e uma necessidade, e a partir disso a pessoa pode 

dar um salto. (Psicóloga, V2).  

Por fim, os profissionais da V2 consideram que a presença de um (a) 

profissional da saúde nos programas de preparação para os pretendentes permite 

a discussão de tabus que envolvem a temática da adoção, como a herança 

genética, e percebem que isso tem contribuído para a ampliação do perfil de 

crianças e adolescentes a serem adotados na vara judiciária. 

 

Considerações Finais 

Foi possível observar que todos os participantes do estudo consideram de 

suma importância orientar e estimular a adoção de crianças e adolescentes 

comumente preteridas para adoção nos programas de preparação para os 

pretendentes, que deve ser realizada – de acordo com eles – respeitando o desejo 

dos adotantes para que seja possível a construção de um vínculo filiativo entre 

pais e filhos.  

No entanto, observou-se a especificidade da prática desses profissionais 

frente à temática investigada, que pode estar atrelada às características das varas 

judiciárias, relacionada ao número de profissionais e demanda de trabalho. Nesse 

sentido, foi possível observar que os profissionais da V2 dedicam um maior 

espaço de tempo e até mesmo apostam na participação de outros profissionais 

para proporcionar a discussão de temáticas com os pretendentes que podem 

contribuir para a ampliação das adoções necessárias, de acordo com eles.  
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Resumo 

A psicologia possui importante papel no cenário da saúde e, em casos de 

disfunções sexuais, pode auxiliar no tratamento, visto que essas disfunções não 

só abrangem aspectos fisiológicos, mas interpessoais e emocionais, que causam 

angústias e sofrimento. Investigou-se, assim, a perspectiva de mulheres com 

vaginismo acerca do tratamento psicológico, refletindo sobre o lugar da 

psicologia. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com nove mulheres, que 

apresentavam ou já haviam apresentado vaginismo, empreendida por meio de 

entrevistas semidirigidas, analisadas a partir do referencial psicanalítico. A 

maioria das participantes, inicialmente, buscou na internet informações sobre a 

problemática vivenciada, investigando também as ocorrências traumáticas 

associadas aos sintomas do vaginismo e dispareunia. Referente à procura por 

tratamento, a maioria buscou, primeiramente, profissionais da ginecologia ou 

fisioterapia pélvica, que frequentemente não as encaminharam para profissionais 

da psicologia. No entanto, a maioria comentou acerca de expectativas ou da 

própria experiência com o atendimento psicológico, tendo sido relatadas 

dificuldades para realizar psicoterapia ou permanecer no atendimento devido aos 

recursos financeiros. Outras afirmaram, nitidamente, não estarem ainda 

preparadas para essa forma de tratamento. Por fim, aquelas que realizaram ou 

ainda continuavam em psicoterapia apontaram que o tratamento auxiliava na 

compreensão da história de vida e sua relação com o vaginismo. As participantes 
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demonstraram expectativas frente ao que o psicólogo pode realizar, 

manifestando descrença acerca das possibilidades de atuação, visto nem elas 

saberem ao certo o que causava este problema. Percebe-se uma priorização 

quanto à resolução do problema, por meio de profissionais que tratam 

diretamente o sintoma, o que também pode estar atrelado à resistência em 

compreender o que está por detrás do sintoma. Conclui-se que o tratamento de 

mulheres com vaginismo não é simples, visto o caráter multidimensional da 

disfunção, o que faz com que a paciente muitas vezes postergue a psicoterapia em 

detrimento de alternativas imediatas. 

Palavras-chave: Vaginismo; Psicanálise; Saúde. 

 

Introdução 

A sexualidade pode ser compreendida como um aspecto essencial em 

busca de qualidade de vida, englobando tanto a saúde física, quanto mental 

(Tozo, Lima, Gonçalves, Moraes & Aoki, 2007). Em casos de disfunções sexuais, 

desordens em alguma fase de resposta sexual, os pacientes apresentam queixas 

ou sintomas que resultam em insatisfação sexual, podendo ser um quadro clínico 

transitório ou permanente (Tozo et al., 2007). 

No âmbito das disfunções relacionadas à sexualidade feminina, o 

Transtorno de Dor Gênito-Pélvica/Penetração (APA, 2014), também 

denominado como vaginismo, caracteriza-se por contrações involuntárias dos 

músculos do pavimento pélvico e da vagina, dificultando a penetração durante a 

relação sexual (Carvalho, Agualusa, Moreira & Costa, 2017).  Nesses casos, 

geralmente há a associação com dispareunia, que consiste em uma dor genital 

associada à relação sexual (Lara, Silva, Romão & Junqueira, 2008) 

A complexidade desse quadro se dá por conta dessas disfunções não só 

abrangerem aspectos fisiológicos, mas interpessoais e emocionais, que causam 

angústias e sofrimento. As disfunções sexuais se caracterizam como uma 

combinação desses aspectos, desse modo, percebe-se a importância da atuação 

interdisciplinar, envolvendo tanto médicos, como fisioterapeutas e psicólogos, 

entre outros profissionais da saúde (Santos-Filho, Meyer, Ronzio & Bernardo-

Filho, 2011). Com isso, a psicologia possui um importante papel nesse cenário, 
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sendo importante investigar a perspectiva dessas mulheres em relação ao 

atendimento psicológico. 

 

Objetivo 

Por meio deste trabalho, buscou-se investigar a perspectiva de mulheres 

com vaginismo acerca do tratamento psicológico, refletindo sobre o lugar da 

psicologia no tratamento de disfunções sexuais femininas. 

 

Método 

Foi realizada uma pesquisa qualitativa, com nove mulheres, que 

apresentavam ou já haviam apresentado vaginismo. Para a coleta de dados, foram 

realizadas entrevistas semidirigidas (Fontanella, Campos, & Turato, 2006), 

analisadas a partir do referencial psicanalítico. Para fins de ilustração, foram 

inseridos alguns recortes dos relatos das participantes durante a apresentação e 

discussão dos resultados. Salienta-se que para a identificação foi atribuído um 

número para cada participante, visando o sigilo das informações.  

 

Resultados e Discussão 

Referente à procura por tratamento, a maioria buscou, primeiramente, 

profissionais da ginecologia ou fisioterapia pélvica, que frequentemente não as 

encaminharam para profissionais da psicologia. A maioria das participantes, 

inicialmente, buscou na internet informações sobre a problemática vivenciada, 

investigando também as ocorrências traumáticas associadas aos sintomas do 

vaginismo e dispareunia. Como pontuado por uma das participantes, acerca da 

conduta médica:  

“ele foi procurar uma causa, uma doença, ele achou que poderia ser uma 

vulvo, não sei das quantas, mas disse que não era, disse que era 

psicológico, perguntou se eu tinha tido algum trauma” (participante 1) 

De acordo com Tozo et al. (2007, p. 95), “a resposta sexual é controlada 

por uma interação delicada e equilibrada entre todas as partes do sistema 

nervoso, podendo facilmente ser interrompida por afetos negativos ou por 
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conflitos e inibições de ordem física ou psicológica”. Desse modo, percebe-se que 

há embasamento para essa rápida associação entre o vaginismo e situações 

traumáticas, sendo que o DSM V também aponta que violência e abuso sexual são 

frequentemente relacionados como anteriores aos sintomas do vaginismo, 

podendo ser considerado fatores de risco. No entanto, o manual aponta que há 

controvérsias sobre essa temática em pesquisas atuais (APA, 2014).  

Mesmo sem o encaminhamento, a maioria das participantes comentou 

acerca de expectativas ou da própria experiência com o atendimento psicológico, 

tendo sido relatadas dificuldades para realizar psicoterapia ou permanecer no 

atendimento devido aos recursos financeiros. Diante disso, apresenta-se o relato 

da participante 2, que não realizou atendimento psicológico devido a sua situação 

financeira, no entanto, apresentou expectativas perante à possibilidade do 

atendimento: 

“Até hoje eu não sei te dizer o que é a causa do meu vaginismo. Tinha 

meninas que foram abusadas, outras que sofreram trauma em algum 

exame, eu nunca tive nada disso. Imagina para um psicólogo, eu não sei 

como que é, mas eu acredito que deve ser difícil para ele trabalhar isso sem 

saber de onde vem e tal.” (sic) (participante 2) 

Percebe-se que há uma expectativa frente ao que o psicólogo pode realizar, 

ao mesmo tempo em que se manifesta descrença acerca das possibilidades de 

atuação, visto nem ela saber ao certo o que causava este problema. O psicólogo 

possui um importante papel no tratamento do vaginismo, na medida em que 

estudos recentes mostram que além da questão da musculatura é uma desordem 

psicológica devido ao medo e à ansiedade de penetração (Pacik & Geletta, 2017). 

Alizadeh, Farnam, Raisi e Parsaeian (2019) também encontraram uma relação 

significativa entre fatores psicológicos e a dor. Em consonância, de acordo com o 

DMS V, não há medidas fisiológicas válidas para nenhum dos sintomas do 

Transtorno da dor gênito-pélvica/penetração (APA, 2014). 

As participantes que realizaram ou ainda continuavam em psicoterapia 

apontaram que o tratamento auxiliava na compreensão da relação entre a sua 

história de vida e o vaginismo. No entanto, outras afirmaram, nitidamente, não 

estarem ainda preparadas para essa forma de tratamento, como ilustrado na 

seguinte fala: 
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“Eu não fui na psicóloga especificamente, mas conversei com pessoas que 

também tiveram. Eu penso que eu precisaria, mas eu ainda não me sinto 

bem” (participante 3). 

Compreende-se que esses receios são oriundos das dificuldades perante o 

tratamento, visto que não é um processo simples, demandando 

acompanhamento multidisciplinar e engajamento do paciente e, quando 

possível, também do parceiro (Carvalho et al., 2017), no processo. Svedhem, 

Eckert e Wijma (2013) afirmam que viver com esse transtorno significa 

experienciar, geralmente, sensações de perda, medo, fracasso e solidão. Desse 

modo, percebe-se que as pacientes buscam suporte, sendo relevante o 

estabelecimento de vínculos com outras pessoas também nessa situação, como 

também mostrado na pesquisa de Pacik e Geletta (2017), em que algumas 

mulheres durante a etapa de aconselhamento em grupo trocaram telefones, o que 

se mostrou benéfico na construção de uma rede de apoio. Com isso, salienta-se 

relevante no tratamento psicológico não somente a tradicional psicoterapia 

individual, mas outras modalidades, como as grupoterapias e os grupos de apoio.  

Percebe-se uma priorização quanto à resolução do problema, por meio de 

profissionais que tratam diretamente o sintoma, o que também pode estar 

atrelado à resistência em compreender o que está por detrás desse sintoma, como 

demonstrado no relato da participante 1 e 3. As pacientes possuem medos e 

receios, o que também pode estar ligado a experiências ruins com profissionais 

da saúde. Tozo et al. (2007) afirmam que os profissionais da saúde, de forma 

geral, não estão preparados para lidar com as queixas de sexualidade, desse 

modo, não possuem um manejo adequado. Consequentemente, isto ocasiona 

piora nos sentimentos de raiva, desamparo e baixa autoestima, comprometendo 

ainda mais o quadro clínico. 

Desse modo, percebe-se que o vaginismo impacta na qualidade de vida das 

pacientes, possuindo amplo viés psicológico e se caracterizando como uma 

disfunção multidimensional. Dado isso, conclui-se que o tratamento de mulheres 

com vaginismo não é simples, o que faz com que a paciente muitas vezes 

postergue a psicoterapia em detrimento de alternativas imediatas. 

 

Referências  



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 160 

American Psychiatric Association. (2014). Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais: DSM-V. Porto Alegre: Artmed.  

Alizadeh, A., Farnam, F., Raisi, F., & Parsaeian, M. (2019). Prevalence of and Risk 
Factors for Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder: A Population-Based 
Study of Iranian Women. Sex Med, 16(7), 1068–1077. 
https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.04.019  

Carvalho, J. C. G. R. de, Agualusa, L. M., Moreira, L. M. R., & Costa, J. C. M. da. 
(2017). Terapêutica multimodal do vaginismo: abordagem inovadora por 
meio de infiltração de pontos gatilho e radiofrequência pulsada do nervo 
pudendo. Revista Brasileira de Anestesiologia, 67(6), 632-636. 
https://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2014.10.011  

Fontanella, B. J. B., Campos, C. J. G., & Turato, E. R. (2006). Coleta de dados na 
pesquisa clínico-qualitativa: uso de entrevistas não-dirigidas de questões 
abertas por profissionais da saúde. Revista Latino-Americana de 
Enfermagem, 14(5). Recuperado de 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421864025 

Lara, L. A. da S., Silva, A. C. J. de S. R., Romão, A. P. M. S., & Junqueira, F. R. R. 
(2008). Abordagem das disfunções sexuais femininas. Revista Brasileira 
de Ginecologia e Obstetrícia, 30(6), 312-321. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032008000600008 

Pacik, P. T., & Geletta, S. (2017). Vaginismus Treatment: Clinical Trials Follow 
Up 241 Patients. Sex Med, 5(2), 114–123. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.esxm.2017.02.002. 

Santos-Filho, S. D., Meyer, P. F., Ronzio, O. A., & Bernardo-Filho, M. (2011). A 
saúde sexual e os direitos sexuais: abordagens de interesse multi-
profissional. Revista Fisioterapia Ser, 6(2), 25-28. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/profile/Evelina_Dias2/publication/32073
6482_Neural_Plasticity_and_Motor_Facilitation_Through_the_Swiss_
Ball_for_Hemiparetic_Gait_Case_Reports/links/5ab5232caca2722b97c
9c2e1/Neural-Plasticity-and-Motor-Facilitation-Through-the-Swiss-Ball-
for-Hemiparetic-Gait-Case-Reports.pdf#page=257 

Svedhem, C, Eckert, G. & Wijma, B. (2013). Living with genito-pelvic 
pain/penetration disorder in a heterosexual relationship: an interpretative 
phenomenological analysis of interviews with eight women. Sexual and 
Relationship Therapy, 28(4), 336-349. DOI: 
10.1080/14681994.2013.844785 

Tozo, I. M., Lima S. M. R. R., Gonçalves N., Moraes J. C., & Aoki T. (2007). 
Disfunção sexual feminina: a importância do conhecimento e do 
diagnóstico pelo ginecologista. Arq. Med. Hosp. Fac. Cienc. Med. Santa 
Casa São Paulo, 52(3), 94-9. Recuperado de 
http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/arti
cle/view/447  

  

https://doi.org/10.1016/j.jsxm.2019.04.019
https://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2014.10.011
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281421864025
https://dx.doi.org/10.1590/S0100-72032008000600008
https://www.researchgate.net/profile/Evelina_Dias2/publication/320736482_Neural_Plasticity_and_Motor_Facilitation_Through_the_Swiss_Ball_for_Hemiparetic_Gait_Case_Reports/links/5ab5232caca2722b97c9c2e1/Neural-Plasticity-and-Motor-Facilitation-Through-the-Swiss-Ball-for-Hemiparetic-Gait-Case-Reports.pdf#page=257
https://www.researchgate.net/profile/Evelina_Dias2/publication/320736482_Neural_Plasticity_and_Motor_Facilitation_Through_the_Swiss_Ball_for_Hemiparetic_Gait_Case_Reports/links/5ab5232caca2722b97c9c2e1/Neural-Plasticity-and-Motor-Facilitation-Through-the-Swiss-Ball-for-Hemiparetic-Gait-Case-Reports.pdf#page=257
https://www.researchgate.net/profile/Evelina_Dias2/publication/320736482_Neural_Plasticity_and_Motor_Facilitation_Through_the_Swiss_Ball_for_Hemiparetic_Gait_Case_Reports/links/5ab5232caca2722b97c9c2e1/Neural-Plasticity-and-Motor-Facilitation-Through-the-Swiss-Ball-for-Hemiparetic-Gait-Case-Reports.pdf#page=257
https://www.researchgate.net/profile/Evelina_Dias2/publication/320736482_Neural_Plasticity_and_Motor_Facilitation_Through_the_Swiss_Ball_for_Hemiparetic_Gait_Case_Reports/links/5ab5232caca2722b97c9c2e1/Neural-Plasticity-and-Motor-Facilitation-Through-the-Swiss-Ball-for-Hemiparetic-Gait-Case-Reports.pdf#page=257
https://www.researchgate.net/profile/Evelina_Dias2/publication/320736482_Neural_Plasticity_and_Motor_Facilitation_Through_the_Swiss_Ball_for_Hemiparetic_Gait_Case_Reports/links/5ab5232caca2722b97c9c2e1/Neural-Plasticity-and-Motor-Facilitation-Through-the-Swiss-Ball-for-Hemiparetic-Gait-Case-Reports.pdf#page=257
http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/447
http://arquivosmedicos.fcmsantacasasp.edu.br/index.php/AMSCSP/article/view/447


A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 161 

O PALHAÇO SAI DE CENA: SOBRE A IMPORTÂNCIA DE PENSAR 

A AUSÊNCIA NAS RELAÇÕES CLÍNICAS 

Giovanna Diaz Rebello  

Discente Psicologia UEL, E-mail:gio.diaz.rebello@gmail.com 

Maíra Bonafé Sei 

Docente do Departamento de Psicologia e Psicanálise pela Universidade Estadual de Londrina,  

E-mail: mairabonafe@gmail.com. 

 

Resumo 

O estudo do palhaço de hospital nos permite uma reflexão sobre os espaços que 

são criados na relação com quartos de hospitais e seus pacientes, sendo também 

aplicável ao que é colocado no lugar entre duas pessoas. O palhaço que atua no 

hospital passa por um processo de capacitação para compreender os limites que 

um espaço sustenta, assim como a importância do estar disponível para o outro. 

É construída uma comunicação a partir da experiência do vazio, ou seja, fazer 

com pouco ou mesmo de comunicar a ausência. De modo geral, o palhaço aponta 

para a falta e dá um novo sentido a partir de três momentos: Entrada; 

Comunicação do espaço. Saída. Nesse sentido, foram analisados relatos de 

palhaços que atuam no campo do hospital, por meio do projeto Sensibilizarte da 

Universidade Estadual de Londrina. O objetivo das análises foi explicitar a 

relação do palhaço para com o vazio que permeia muitas cenas no hospital e nas 

relações de modo geral. O estudo da palhaçaria nos hospitais possibilitou, neste 

caso, traçar um paralelo entre essas vivências do palhaço com as implicações do 

corpo na clínica, apontando para o vazio do palhaço como a falta que permeia 

essas outras relações. 

Palavras-Chave: Palhaçaria; prática clínica; ausência. 

 

Introdução  

Meu filho você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 
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Você vai encher os 

vazios com as suas 

peraltagens 

e algumas pessoas 

vão te amar por seus 

despropósitos. 

 

O trabalho de palhaços que entram em corredores e quartos de hospitais 

implica em um corpo diferente de outras formas de palhaçaria, coexistindo com 

situações de tensão e vulnerabilidade, que implica também em trabalhar junto a 

outros corpos que estão elevados a seus limites: a dor física, a barreira da doença. 

Mansano (2019) aponta que “ir na fronteira para fazer uma brincadeira é quase 

uma provocação” e, nesse sentido, é possível pensar o trabalho do palhaço como 

fronteiriço, ou seja, ocupando os espaços junto com seus limites, trazendo o riso 

e apontando para a falta. O palhaço que atua neste cenário precisa muitas vezes 

passar por um processo de capacitação que prepara o corpo, realizando os 

recortes necessários ao ambiente hospitalar, ou ainda, clínico, para além dos 

consultórios. 

A clínica é um dispositivo de escuta e enquanto tal, também atua nas 

fronteiras, que neste caso refere-se à relação terapeuta-paciente. Por dispositivo 

pode-se entender uma rede de enunciados, ou seja, daquilo que é dito junto com 

quem o enuncia: “essa rede nos remete às posições do analista e do analisando no 

nível dos enunciados – quem fala e quem escuta, o silêncio, quem interpreta, 

quem corta a sessão” (Checchia, 2010). Funcionando a rede também como uma 

possibilidade de se posicionar em relação a um suposto saber, que Freud (1932) 

cita em certo momento como “a impossibilidade de existir uma verdade histórica” 

(Leite, 2000). 

Pensar nisso permite que identifiquemos nas cenas recorrentes dos 

hospitais o lugar do saber, assim como o lugar do vazio, por conseguinte. E, junto 

com isso, o palhaço se disponibiliza para compreender os limites e dar um novo 

sentido aos lugares carregados de saber, tendo a oferecer, às vezes, um pouco de 
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vazio. O palhaço entra flexível em espaços que precisam de construção e de uma 

disponibilidade de olhar, de uma testemunha. Para isso neste trabalho foi 

analisada a comunicação do palhaço e sua relação com o vazio, objetivando 

conhecer o lado do clown que aponta para a falta e a clínica. 

 

Método 

Esta pesquisa utilizou do relato de palhaços que atuam em hospitais, com 

estes tendo passado por um mesmo processo de capacitação em anos diferentes, 

como parte do projeto “Sensibilizarte” da Universidade Estadual de Londrina. Os 

relatos serviram para uma análise do palhaço sob o olhar da clínica psicológica e, 

a partir da fala, foram feitos os recortes possíveis para relacionar clínica, vazio e 

palhaçaria. 

 

Resultados e Discussões 

“o silêncio, é algo que a maioria das pessoas não entende” 

 

Foram investigadas as possibilidades de fazer com pouco ou de apontar a 

ausência no contexto clínico, a partir dos relatos deste grupo de palhaços. Lendo 

um dos relatos de um palhaço em processo de formação, um participante 

descreve um exercício que consiste em 1. Pedir para entrar em cena; entrar, 2. 

Comunicar o espaço e 3. Sair, comunicando a saída, sendo que esses passos fazem 

parte de um exercício que trabalha a comunicação e a disponibilidade do corpo. 

Nada de gestos a princípio e trabalhando apenas com o silêncio, ele começa a se 

enxergar sem as características que ele acredita que compõem seu eu, já sem a 

expressão que sustenta o corpo ele relata: “mas e quando eu não tenho isso, será 

que eu não tenho nada?”.  

O vazio se faz presente nos relatos. Primeiramente nesse momento de 

reconhecimento e construção do próprio palhaço, que de forma geral é relatado 

como um processo de tirar as roupagens, muito mais do que construir em cima 

do corpo: “pode entrar no meu país, ele não tem muros, eles foram derrubados” 

(Dra. Celeste). Para ela, a capacitação que forma palhaços quebra todas as 
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barreiras que construímos com tanta dedicação, e em vez de construir novas, o 

processo permite a descoberta de que em primeiro lugar essas estruturas não 

eram necessárias, e que em parte consiste em quebrar aspectos do corpo, e por 

outro lado, em permitir que essa vulnerabilidade esteja à disposição: não é 

preciso colocar nada no lugar vazio. Nesse sentido, para a Dra. Celeste não existe 

um eu certo e um errado e se refere às fronteiras derrubadas “aquilo ali é o erro, 

entendeu? São ruínas, eu posso tirar muita coisa de ruínas. Eu não preciso pegar 

as ruínas e tentar construir um novo eu. (...) Acho que o clown ele quebra tudo 

que a gente chegou pronto, e faz a gente improvisar nas ruínas.”.  

O palhaço se esvazia da necessidade de performar, e das amarras de 

precisar pensar em como deveria ser ou agir e, portanto, ele se configura no 

próprio erro, e na exposição de seu fracasso. Dr Trevaldo explica que “a gente 

sempre vê o palhaço como coisas muito coloridas, muito gritantes, e acho que 

pensei o Trevaldo um pouco como um cochicho”. Nesse mesmo viés, Ana Suy 

(2019) escreve: 

E na melhor das hipóteses o ideal cai, a fantasia se desintegra, o outro 

comparece como sendo ele mesmo e não como reflexo da nossa própria 

imagem. E na melhor das hipóteses, a gente sente que o corpo vai 

fragmentar, mas ele não fragmenta. E na melhor das hipóteses, a gente 

mais se alivia por não fragmentar, do que angustia por estar à espreita do 

fragmento. (...) e que então, paradoxalmente, quando a gente se deixa doer 

- é que menos dói. Na melhor das hipóteses. 

O maior poder do palhaço é justamente não ter mais nada, é admitir a 

posição de não saber. Segundo o Dr Botãozinho, a grande importância do palhaço 

é estar disponível, “e talvez seja também o grande segredo do seu mestre, não é 

mesmo?”. Seu mestre mandou é uma atividade presente na capacitação de 

palhaços que trabalha a presença de um mestre tirânico que manda e dos 

participantes que obedecem. Seu mestre pode ser relacionado ao que Lacan 

chama de “Sujeito Suposto Saber” que é aquele que inicia a transferência na 

análise, conforme indica Leite (2000), ou do “Mestre do Sentido”. Trata-se de 

uma posição de saber absoluto, que transfere ao analista, terapeuta ou agente 

facilitador uma posição idealizada e irreal de certezas inabaláveis. O palhaço - no 

seu ideal - adota uma posição de não saber que permite a construção em conjunto, 
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sem as vestes que endurecem e restringem o corpo para o que o vazio pode 

oferecer: um pouco de improviso. Além disso, ele provoca as posições discursivas 

de quem fala e quem é falado, ou de quem estabelece os limites. Segundo 

Checchia (2010): 

O corte da sessão, que é uma intervenção do analista, mesmo sendo 

realizado a partir do dizer do analisando, às vezes pode ser feito pelo próprio 

analisando; em outros momentos, o analisando continua falando mesmo após o 

corte da sessão. Isso porque qualquer jogo de poder suscita também formas de 

resistência. 

O palhaço oferece um pouco de vazio e a possibilidade de existir de outras 

formas, em um ambiente que já é atravessado por muitas lacunas. Para a Dra. 

Chiruliru, “é muito uma resistência você estar em um lugar cheio de dor e 

sofrimento… e aí você tá lá, interagindo com isso de uma forma que não está 

adoecendo”. Muitas vezes é o paciente que coloca o limite quando diz não ao 

palhaço, e que parece ser uma forma de dizer não a tudo que antes não pode ser 

negado, onde não pôde existir uma escolha: “Ou ele precisa simplesmente olhar 

para a sua cara e falar assim “Olha, sai daqui, eu não quero ver você”, por isso que 

o palhaço é tão pertinente, tão atual.” (Dr. Botãozinho).  

O palhaço instaura com o vazio uma pluralidade de possibilidades de 

atuação e de expressão. Se pensarmos na clínica lacaniana, o palhaço vai além do 

falo e “feminiliza”, utilizando o termo que para Lacan é específica da pluralidade, 

e diferente de Freud, não configura mais um sinal de falta, mas de falha (Demes, 

Chatelard & Celes, 2011). É possível, portanto, traçar o paralelo entre o palhaço e 

essa relação discursiva: o discurso que insiste no falo é o mesmo discurso do 

mestre, porque é um absoluto. E é, desse modo, que o palhaço “se torna o 

significante da diferença, da alteridade” (Demes, Chatelard & Celes, 2011), 

daquilo que é inominável.  

Os quartos e corredores de hospitais também se mostraram espaços de 

erro, nos quais o valor deste pode custar caro, e o não-saber é recebido como um 

despreparo. No entanto, atuação destes palhaços permitiu uma nova visão sobre 

o vazio, de fazer da ausência uma possibilidade real de trabalho, usando o 

despreparo a favor das circunstâncias. É na verdade, um preparo para com o que 

foge do controle e o que não tem nome. 
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Introdução 

O Ministério da Saúde declara na Portaria nº 1820 de 13 de agosto de 2009 

quais são os direitos e deveres que os usuários da saúde possuem. De acordo com 

o documento, o paciente tem direito a receber informações sobre seu estado de 

saúde, de maneira clara e objetiva, contemplando diagnósticos possíveis e 

confirmados, além de informações sobre os tratamentos e seus respectivos riscos 

e relativas a provável evolução da doença. Ainda, toda pessoa tem o direito de 

decidir se seus familiares podem ou não saber sobre seu estado de saúde.  

De acordo com a resolução CEPE/CA Nº 0282/2009 que assegura a 

reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina a partir do ano letivo 

de 2010, é possível observar discussões acerca da importância da relação médico-

paciente para a formação de um profissional competente capaz de integrar a 

mailto:margeriecarriel@gmail.com
mailto:grossi.sag@gmail.com
mailto:gabrielasabinopsico@gmail.com
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teoria e prática. Segundo essa resolução, o concluinte do curso deve apresentar a 

visão humanizada do paciente enquanto ser biopsicossocial, utilizando o máximo 

de recursos e técnicas disponíveis fornecer informações essenciais aos pacientes 

e educá-los no que diz respeito à prevenção e tratamentos. A comunicação é 

considerada como uma habilidade essencial para que a teoria aprendida no 

decorrer do curso seja repassada para o paciente em uma linguagem acessível. 

 

Objetivo 

O presente trabalho teve como objetivo a análise dos currículos dos cursos 

de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL), residência em clínica 

médica e em endocrinologia do AEHU-UEL com foco em disciplinas que abordem 

a relação médico-paciente.  

 

Método  

Recursos Humanos 

O trabalho foi realizado por três alunas do 3º ano, faixa etária entre 20 e 

21 anos e uma aluna do 5º ano, na faixa etária de 23 anos do curso de Psicologia 

da Universidade Estadual de Londrina (UEL), orientadas pela Professora 

Doutora Renata Grossi no estágio fundamental na ênfase de saúde. 

 

Recursos Materiais 

Foram utilizados materiais como papel, caneta, lápis, bem como o uso de 

recursos tecnológicos como computador para a realização de pesquisas a respeito 

das ementas do curso de Medicina e do curso de residência em clínica médica, 

celulares para a comunicação entre as estagiárias e a docente e uma impressora. 

A organização de todas as informações foi feita pelo google drive. 

 

Instrumentos 

Para obter maior conhecimento sobre a formação dos profissionais em 

questão, foi realizada a análise dos currículos e grades curriculares dos 
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profissionais desde a sua formação na graduação até o momento em que chegam 

à residência. Para isso, foi feita a análise da ementa do curso de graduação em 

Medicina do currículo da UEL presente no Projeto Político Pedagógico 

correspondente aos anos de 2005 e 2010. As informações relevantes foram 

organizadas e tabuladas de acordo com o objetivo deste presente trabalho. 

Também foram utilizados os editais relativos aos anos de 2016 e 2017 para 

observar o número de vagas oferecidas para as residências de Clínica Médica e 

Endocrinologia e Metabólitos. 

Para a tabulação das informações encontradas na ementa do curso foi 

utilizada a RESOLUÇÃO CEPE/CA N° 0282/2009 - Projeto Pedagógico do Curso 

de Medicina da UEL e para a tabulação das disciplinas da residência foi utilizado 

o edital PROPPG/DPG/DAM Nº 075/2017 - Residência em Clínica Médica e 

Residência em Endocrinologia e Metabólitos. Ambas as tabulações foram 

realizadas através do programa Microsoft Word.  

 

Resultados 

As informações coletadas, do currículo do curso de Medicina, foram 

divididas em três categorias presentes nas tabelas: Relação médico-paciente 

(Tabela 1); Aspectos biopsicossociais do paciente (Tabela 2); Aspectos 

relacionados à anamnese (Tabela 3). 

Foi possível concluir que a relação médico-paciente foi abordada em cinco 

disciplinas ao longo de todo o período do curso. Os conteúdos em relação aos 

aspectos psicossociais, para além do nível biológico foram vistos cerca de três 

vezes ao longo dos seis anos. Já as informações referentes aos aspectos de 

anamnese são abordadas diretamente em duas disciplinas. Vale ressaltar que 

outros aspectos foram identificados, no entanto, em disciplinas não-direcionadas 

ao foco deste trabalho. 

Em relação à residência de Endocrinologia e Metabólicos no AEHU, é 

exigido como pré-requisito que o profissional já tenha feito residência em Clínica 

Médica. Existe um processo seletivo para ambas as especialidades, divulgado em 

um edital contendo com critérios uma prova objetiva na primeira fase e a análise 
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de currículos dos candidatos na segunda fase. A residência em Clínica Médica 

possui duração de dois anos em um regime de 60 horas semanais. 

A partir de informações obtidas, foi possível concluir que para atuar em 

residência de Endocrinologia e Metabólicos, o profissional precisa ter um 

histórico de contato com a residência esperando-se, assim, que apresente manejo 

adequado com os pacientes. A análise das grades curriculares foi importante para 

obter uma melhor compreensão correspondente a trajetória acadêmica e 

profissional dos médicos que atendem no ambulatório de Endocrinologia.  

 

Tabela 1: Aspectos referentes à relação médico-paciente, no primeiro, terceiro e 

quinto ano do Curso de Medicina 

Disciplina

s do curso 

1º ano 3º ano 5º ano 

6MOD114 

Habilidad

es 

Clínicas e 

Atitudes I 

Reconhecer a 

importância da 

comunicação verbal e 

não verbal na relação 

médico – paciente; 

diferenciar as reações 

do paciente frente à 

doença; reconhecer 

atitudes adequadas e 

inadequadas frente ao 

paciente; saber avaliar 

as próprias emoções 

frente a diferentes 

situações; reconhecer a 

importância do toque 

(contato físico); 

desenvolver a 

capacidade de observar 

e ouvir; formular 
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perguntas abertas de 

comunicação simples; 

6MOD31

6 

Habilidad

es 

Clínicas e 

Atitudes 

III 

 Desenvolver uma 

atitude facilitadora da 

comunicação frente aos 

diversos padrões de 

comportamento dos 

pacientes; saber 

orientar/educar família 

e comunidade; 

 

6MOD41

6 

Habilidad

es 

Clínicas e 

Atitudes 

IV 

  Discutir com o 

paciente a sua 

situação clínica; 

saber informar 

diagnóstico; saber 

informar planos de 

tratamento e 

prognóstico; obter o 

consentimento 

informado; 

aprender a 

comunicar más 

notícias; conduzir o 
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manejo de pacientes 

e famílias em 

situações difíceis 

6MED02

2 Prática 

Supervisi

onada em 

Psiquiatri

a 

  Relação médico-

paciente. 

6MED02

3 

Deontolo

gia e 

Bioética 

  Relação médico- 

paciente; erro 

médico; 

 

Tabela 2: Aspectos referentes ao modelo biopsicossocial, no primeiro, segundo e 

terceiro ano do Curso de Medicina 

Disciplina

s do curso 

1º ano 2º ano 3º ano 

6MOD10

9 

Concepçã

o e 

Formação 

do Ser 

Humano 

Aspectos 

psicossociais da 

gestação 
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6MOD21

0 

Nascimen

to, 

Crescime

nto e 

Desenvol

vimento  

 Processo de 

nascimento e 

crescimento físico e 

mental. 

 

6MOD30

9 

Dor 

  Aspectos 

biopsicossociais 

 

Tabela 3: Aspectos referentes à anamnese, no primeiro, segundo, terceiro e 

quinto ano do Curso de Medicina 

Disciplina

s do curso 

1º ano 2º ano 3º ano 5º ano 

6MOD21

6 

Habilidad

es 

Clínicas e 

Atitudes 

II 

 Treinamento para o 

estudante ser capaz 

de: demonstrar 

conhecimentos em 

realizar uma 

anamnese completa 

(queixa e duração, 

HMA, interrogatório 

sobre os diversos 

aparelhos, 

antecedentes 

pessoais e 

familiares; 

perguntas abertas – 

queixa e duração, 

perguntas fechadas 
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– interrogatório 

sobre os diversos 

aparelhos, 

antecedentes); 

6MOD30

9 

Dor 

  Anamnese;  

6MED02

2  

Prática 

Supervisi

onada em 

Psiquiatri

a 

   Exame Físico 

e de Estado 

Mental; 

 

Considerações finais 

Foi possível perceber que os resultados do presente trabalho mostraram a 

importância de existirem disciplinas ao longo da formação dos profissionais da 

área da saúde que contemplem a relação médico-paciente. No entanto, o trabalho 

foi elaborado em uma análise documental e houve dificuldade para acessar as 

informações, trazendo limitações para compreender ou mesmo fazer afirmações 

sobre esse processo que permeia toda a vida profissional do médico e do paciente. 

Não permitindo avaliar, de antemão, como a psicologia ou outras áreas poderiam 

contribuir para uma capacitação eficaz dentro dessa temática. 
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EIXO 4: PROJETOS DE EXTENSÃO - ESTE EIXO 

CONTEMPLA TRABALHOS CLÍNICOS 

DESENVOLVIDOS POR MEIO DE PROJETOS DE 

EXTENSÃO 
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O presente trabalho trata dos limites e possibilidades de uma oferta de 

tratamento psíquico a partir de uma experiência de estágio no Projeto de 

Extensão intitulado “Contribuição da clínica psicanalítica aos pacientes 

encaminhados ao serviço de psicologia do hospital das clínicas do curso de 

medicina da universidade estadual de Londrina”. O objetivo principal foi 

discorrer sobre as questões acerca da retificação subjetiva enquanto um 

instrumento da técnica psicanalítica importante durante as entrevistas iniciais, 

no sentido de acolher o encaminhamento médico e identificar o que dele poderia 

se transformar em uma demanda de tratamento analítico. Considerando a ampla 

oferta de encaminhamentos ao Serviço de Psicologia, recebidos das diversas 

equipes médicas dos ambulatórios do HC, o Serviço de Psicologia se constituiu 

como um espaço fecundo de aprendizagem, pesquisa e trabalho clínico, através 

do acolhimento ao sofrimento psíquico.  

No que tange à aprendizagem, o interesse foi analisar um descompasso 

entre o motivo e/ou queixa que gerou o encaminhamento médico, e o motivo e/ou 

condição da não permanência do paciente no tratamento psíquico, ou seja, dos 

limites à identificação de algo na experiência do paciente que pudesse fazer 

questão para o mesmo demandar uma escuta analítica. Dos inúmeros 

encaminhamentos médicos, entre abril e setembro de 2019, vinte pacientes foram 
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convocados e compareceram para uma primeira entrevista. Destes que 

compareceram à primeira chamada, dez prosseguiram para novos encontros. Dos 

dez pacientes que se mantiveram nas entrevistas preliminares, quatro deram 

continuidade, fazendo a passagem desse tempo inicial para o tratamento 

propriamente, no qual se encontram até o momento. Os pacientes que vieram à 

primeira consulta, mas que não retornaram para dar prosseguimento às 

entrevistas preliminares, justificaram sua desistência com argumentos tais como: 

impossibilidade de locomoção, indisponibilidade de horário, dificuldade 

financeira relacionada ao translado, ausência de problemas pessoais mesmo 

mediante o expresso encaminhamento médico, por exemplo. Cabe ressaltar aqui 

que a instituição conta com o apoio do Serviço Social para os casos em que o 

paciente alega não ter recursos financeiros para o transporte até o Serviço de 

Psicologia, fato que coloca a desistência fora do plano factual, favorecendo a 

interrogação quanto ao real engajamento em um processo analítico. Tal 

perspectiva indica a necessidade de ser considerada pois que a psicanálise é uma 

modalidade de tratamento que solicita demanda psíquica para se efetivar 

enquanto tratamento, evidenciando que um encaminhamento médico e a oferta 

de um tratamento analítico não garantem a princípio o início de um processo 

analítico.   

A partir disso, considera-se então que nem todo encaminhamento médico 

para a clínica de orientação psicanalítica coincide, necessariamente, com a 

efetivação desta oferta. Desse modo, além do indicativo médico de que há algum 

elemento afetivo interferindo em sua condução clinico-médica, e da presença de 

um Serviço de Psicologia que acolhe tais encaminhamentos, há a necessidade de 

que um movimento próprio do paciente, a partir de suas questões com o viver, 

para o tratamento se constituir. Com efeito, o trabalho inicial se dá nessa direção, 

de que esse movimento aconteça por parte do paciente. Então é quando a 

retificação subjetiva ofertada nas entrevistas preliminares se configura como a 

condição para que o tratamento possa se desenrolar. A oferta de uma 

oportunidade para o paciente se deslocar da inércia da realidade factual como 

explicação restrita de suas problemáticas trazidas enquanto queixa, podendo 

incluir suas especificidades pulsionais na conta de que se queixa, fazendo 

aparecer uma cena mais subjetiva e de sua responsabilidade, em detrimento das 

objetividades dos encaminhamentos a que se vê submetido. Cabe então, nesse 
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momento, a operação com a retificação subjetiva como baliza para tal 

oportunidade.   

Nessa perspectiva, Quinet (1991) indica que deve acontecer a retificação 

subjetiva como um tipo especial de interpretação por parte do analista, a fim de 

recolocar o candidato a analisando em sua situação de queixa. O autor destaca 

que “ a retificação subjetiva corresponde ao primeiro reviramento dialético 

operado por Freud ” (p. 33), ao se referir à ocasião em que Freud atendia sua 

paciente Dora. O autor segue sublinhando que, nesse mesmo caso (Dora) - onde 

foi necessário que Freud (1905/1976), perguntasse para sua paciente sobre sua 

responsabilidade na queixa, a fim de retificá-la em sua posição. Dora, ao negar 

sua participação no conflito neurótico do qual se queixa, nega 

concomitantemente sua posição subjetiva e de desejo, a qual precisa ser acessada 

e posta em questão, por se tratar de sua cena subjetiva, para que se efetive um 

trabalho de análise. Assim, compreende-se a relevância da retificação subjetiva 

nesse momento como um fator diretamente decisivo para a localização subjetiva 

e responsabilização do sujeito, rumo a uma dialetização do seu desejo 

inconsciente, como um dos horizontes de uma análise. 

Nesse prisma, Lacan (1951), trata dessa questão em “ Intervenção sobre a 

Transferência ” quando escreve que “ Em síntese, a psicanálise é uma experiência 

dialética, e essa noção deve prevalecer quando se formula a questão da natureza 

da transferência. ” (p. 215), onde elucida-se o que Quinet (1991) denomina “ 

reviramentos dialéticos ” (p. 33). Nesse caso, sendo os movimentos de “ 

reviramentos dialéticos ” como movimentos discursivos e a partir do 

endereçamento da fala de um paciente ao analista, como parte também da função 

transferencial. Ao trazer essas considerações de Quinet e Lacan para a 

experiência aqui discutida, constata-se que se pode verificar nela a mesma lógica. 

No sentido de que, como nos exemplos, em que quando convidados a endereçar 

uma demanda a partir dessa dialética, muitos pacientes interrompem 

espontaneamente as entrevistas, recusando a oferta de endereçamento de uma 

demanda psíquica. 

Ao entender as entrevistas preliminares como um momento anterior ao 

tratamento, mas como decisivo para este, entende-se também que, nesse 

momento, paciente e praticante em psicanálise exercem importantes e distintas 
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funções, sendo a orientação à retificação subjetiva uma das importantes 

condições a serem estabelecidas do lado de quem atende. Isso porque, na 

psicanálise, a demanda como se articula no inconsciente, não vem pronta. 

Conforme já dito, ela tem a oportunidade de se configurar a partir de um 

endereçamento de alguma queixa a alguém com uma escuta para além do plano 

queixante-consciente. Nesse sentido, cabe ao analista ofertar sua escuta à fala 

espontânea – indicada ao paciente desde já – e operar com seu desejo – de que 

haja análise – promovendo as devidas retificações, pontuações e 

questionamentos ao paciente. 

Por esse ângulo, é esse reviramento de discurso que se torna bastante caro 

aqui, quando se observa que essa prática relatada, na mesma lógica, se assenta na 

experiência, confirmando a teoria. Isso quer dizer que se verifica, ao receber os 

pacientes encaminhados, que para iniciar o atendimento eles tendem a se dirigir 

ao Serviço de Psicologia a partir de um tipo de queixa, acompanhada de uma 

solicitação, geralmente descaracterizada de subjetividade, ou impessoal, ou 

genérica, ou imediatista e de extirpação, por exemplo. Sendo assim, verificada a 

indispensabilidade da retificação subjetiva enquanto um convite a uma outra 

cena de sentido. Aqueles que se sustentam nesse espaço de fala que inclui o 

encontro com o silêncio e o indizível, continuam no tratamento, por constituírem 

a partir desse encontro uma demanda de trabalho com o próprio viver, para além 

da queixa. Já os que não consideram essa perspectiva de cura e de modalidade de 

tratamento, desistem. 

Um outro fator significativo nesse período inicial - e ainda em relação ao 

posicionamento subjetivo e discursivo dos pacientes recém-chegados - é a 

significação de sua relação com seus médicos e a tendência à repetição da relação 

de poder com a psicologia. Assim, chama a atenção nesse caso o fato de, a 

princípio, a mesma relação de expectativa pelo conhecimento estabelecida com a 

figura do médico ser redirecionada e atualizada com o tratamento psíquico, em 

que o princípio de que há um saber totalizante no profissional, que trará a solução 

dos problemas, convoca a passividade do paciente com o seu viver.  

A especificidade da clínica psicanalítica ressalta a ignorância do 

profissional sobre a tessitura vivencial do paciente, logo, é o “paciente” o 

protagonista da produção do saber inconsciente sobre o seu mal-estar. Apostando 
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no saber inconsciente e único de cada sujeito, o tratamento propõe a realocação 

do saber acerca dos seus sintomas, antes depositado no médico, agora no 

inconsciente do próprio sujeito. A exemplo dessa questão, Nasio (1999) discute 

acerca da posição de chegada de um candidato à experiência psicanalítica e sua 

interação com a demanda implícita dirigida ao que o escuta, na ocasião das 

entrevistas preliminares a partir de uma queixa inicial, enfatizando que  

Em outras palavras, o sentido, isto é, a relação do Eu com o sintoma, se 

decide principalmente na relação com o primeiro gesto, com a primeira 

decisão de recorrer a um outro. É nesse nível que vamos intervir, produzir, 

introduzir essa retificação subjetiva. (p. 12). 

Tal postura não é sem consequências. Há também outras funções para o 

freudiano “ tratamento de ensaio ” tão importantes quanto a de retificação 

subjetiva, sendo elas o diagnóstico diferencial, o fato de situar o paciente sobre o 

que se pode numa análise e o estabelecimento da relação transferencial, por 

exemplo. Do mesmo modo, conforme escreve Fink (2018), “ as entrevistas 

preliminares proporcionam um contexto em que o paciente pode começar a ver 

seus problemas como psicossomáticos, talvez e, portanto, acessíveis à cura pela 

fala ” (p. 23). Ou seja, é nesse instante de ver que se pode haver um reviramento 

do discurso do paciente, ou melhor dizendo um reposicionamento subjetivo dele 

frente ao seu sintoma. Os corolários disso, ficam a cabo da entrada em análise e 

sua continuidade.   

Com efeito, ao invés de silenciar-a-dor – psíquica– desses pacientes que 

frequentam o ambulatório para tratamentos médicos a partir de um cuidado 

generalista ou banalizador e/ou normativo do campo dos afetos, a clínica 

psicanalítica oferta um espaço à voz desses im-próprios de cada sujeito, 

convocando o protagonismo no manejo da queixa. 

A exemplo disso, Palma & Gasparelo (2016) sublinham a diferença entre a 

clínica médica e a clínica psicanalítica em que “ a psicanálise subverte a 

perspectiva de silenciamento da angústia, preconizado por outras abordagens, 

que visam anulá-la seja por artifícios químicos, pedagógicos ou sociais. ” (p. 90). 

A fim de que, diferente da concepção de tamponamento da expressão sintomática 

ou adequação do sujeito às normas do tratamento médico, na clínica psicanalítica 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 181 

o sujeito que fala possa dialetizar seus conflitos a partir de suas próprias 

associações.  

Desse modo, a aposta do trabalho se dá a partir da subversão dessa 

perspectiva silenciosa da angústia dos pacientes, - perspectiva que se manteve, 

seja pela insistência das outras clínicas em não os escutar ou pela impossibilidade 

devido às contingências da vida que até então não favoreceram o encontro desses 

pacientes com um espaço de fala à voz até então silenciadora. Para isso, reitera-

se o valor da atenção aos pontos aqui trazidos como as condições para que a 

demanda inconsciente fale, destacando-se então a retificação subjetiva no 

contexto de entrevistas preliminares como um ponto nodal entre a transposição 

da repetição da relação médico-paciente para a entrada em um trabalho analítico. 

Com isso, o presente estudo destaca a operação da retificação subjetiva 

como fundamental ao tratamento analítico ofertado no hospital, no sentido de 

favorecer, conforme dito anteriormente, a demanda para um espaço genuíno de 

fala, saindo de um espaço de repetição da relação passiva médico/mestre-

paciente, favorecendo-se a assunção de um lugar responsável sobre as escolhas 

vivenciais. 
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Resumo 

O psicólogo pode trabalhar em diferentes contextos de saúde. Uma destas 

possibilidades é o Serviço de Aconselhamento Genético (SAG) que visa capacitar 

profissionais para a promoção de qualidade de vida. O presente trabalho objetiva 

discutir a utilização do lúdico no SAG durante a intervenção psicológica com uma 

criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. A criança tratava-se 

de um menino de 6 anos, com a demanda de alfabetização, que não mantinha 

contato visual e que, quando se comunicava, falava poucas palavras. Os 

atendimentos ocorreram na Clínica Psicológica da UEL entre 2018 e 2019, 

totalizando 36 atendimentos. Foram utilizados recursos, tais quais: atividades 

impressas, massinha, brinquedos e jogos. As sessões foram estruturadas em dois 

momentos: atividades escolares e atividades lúdicas, incluindo brincar e 

utilização do celular da terapeuta para vídeos e imagens. Inicialmente, a criança 

selecionava apenas brinquedos, brincava sozinha e se recusava a seguir 

demandas da terapeuta que fossem diferentes do que já estava fazendo. Da 

mesma forma, realizava contato visual apenas quando a terapeuta se introduzia 

na brincadeira. Após três meses de intervenção, a criança passou a aceitar 

combinados, realizando atividades curtas antes do lúdico. Atualmente, a 

brincadeira é escolhida, a criança realiza a atividade escolar com a terapeuta e, ao 

finalizar, chama a terapeuta, realizando contato visual e avisando que é hora de 

brincar. Nos momentos de celular, com ajuda, a criança escreve o que deseja ver, 

selecionando vogais e algumas consoantes sem receber dicas visuais, como 
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apontar a letra correta. Considerando que ao chegar no Serviço a criança não 

interagia e não identificava nenhuma letra do alfabeto, ressalta-se a importância 

da utilização do lúdico para o vínculo da criança com a terapeuta e para a a 

própria intervenção. 

Palavras-chave: Serviço de Aconselhamento Genético; Transtorno do Espectro 

Autista; Lúdico; Vínculo 

 

O psicólogo pode trabalhar em diferentes contextos de saúde. Uma destas 

possibilidades é o Serviço de Aconselhamento Genético (SAG), um Programa de 

Extensão da UEL composto por uma equipe multidisciplinar formada por 

colaboradores de diversas áreas, como Psicologia, Medicina, Biologia, Serviço 

Social, entre outros. O SAG-UEL oferece um serviço de saúde prestado a pessoas 

com possíveis alterações genéticas e seus familiares de maneira gratuita, visando 

capacitar profissionais para a promoção de qualidade de vida (Grossi et al, 2018). 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado um espectro de 

desordens do neurodesenvolvimento denominado transtornos invasivos do 

desenvolvimento, que podem estar relacionadas a fatores genéticos. Os prejuízos 

comportamentais do TEA são avaliados em: (1) déficits na comunicação social 

recíproca e na interação social e (2) padrões restritos repetitivos de 

comportamento, interesse ou de atividade (Plácido, Medeiros e Cruz, 2018). 

A Análise do Comportamento Aplicada é uma das dimensões da Análise do 

Comportamento, focada em comportamentos socialmente relevantes e na 

produção de tecnologias para intervenção em contextos aplicados (Oda, 2018).  

Segundo Oda (2018), Análise do Comportamento Aplicada tem se destacado em 

pesquisas e intervenções realizadas com a população com TEA e tratou-se da 

abordagem utilizada na intervenção descrita neste trabalho. 

O presente trabalho objetiva discutir a utilização do lúdico no SAG durante 

a intervenção psicológica com uma criança com diagnóstico de Transtorno do 

Espectro Autista.   

 

Descrição do caso 
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Max é um menino que estava com 6 anos no início dos atendimentos na 

Clínica Psicológica. A demanda inicial consistia no desenvolvimento de 

comportamentos que se encontravam em déficit por conta de seu diagnóstico de 

TEA. Max já recebia atendimento nas áreas de Fonoaudiologia, Terapia 

Ocupacional e Psicologia em outro local. Entretanto, o pai buscava um novo 

atendimento psicológico devido à alta rotatividade de profissionais onde Max já 

era atendido. 

O núcleo familiar de Max se compunha por seu pai, de 38 anos, seu irmão, 

de 13 anos, e sua irmã, de 11 anos. Aos 2 anos e meio, a mãe de Max faleceu, com 

43 anos de idade. O diagnóstico de TEA foi realizado alguns meses após o 

falecimento da mãe devido a uma suspeita do pai no período de luto. Durante o 

acompanhamento, Max estava sendo cuidado por seu pai e por sua avó materna. 

Na triagem com o pai, foi notada a demanda de alfabetização de Max, 

assim como a queixa de que a criança não mantinha contato visual e, quando se 

comunicava, utilizada poucas palavras. Nas sessões iniciais, foi identificado que 

Max não aceitava receber contato físico. Além disso, não nomeava cores, nem 

formas geométricas corretamente, sendo estes os pontos de partida da 

intervenção. 

 

Procedimento 

Os atendimentos ocorreram na Clínica Psicológica da UEL entre 2018 e 

2019, totalizando 36 atendimentos.  

Foram utilizados recursos disponíveis na Clínica Psicológica, no SAG-UEL 

e outros desenvolvidos pela própria terapeuta, tais quais: atividades impressas, 

giz de cera, lápis de cor, massa de modelar, tesoura, brinquedos e jogos.  

As sessões foram estruturadas em dois momentos: atividades escolares e 

atividades lúdicas. Para as atividades escolares, foram selecionadas atividades 

disponíveis na internet que envolviam a nomeação de cores e a identificação de 

formas geométricas, letras e números. Já as atividades lúdicas consistiram em 

atividades de escolha livre da criança, incluindo brincar e utilização do celular da 

terapeuta para vídeos e imagens. 
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Resultados e Discussão 

Inicialmente, Max selecionava um ou dois brinquedos, brincava sozinho e 

se recusava a seguir demandas da terapeuta que fossem diferentes do que já 

estava fazendo. Durante as brincadeiras, pronunciava palavras como “avião”, 

“Gol” e “robô”. Da mesma forma, realizava contato visual apenas quando a 

terapeuta se introduzia na brincadeira e repetia as palavras já ditas no brincar.  

Passados três meses de intervenção, a criança passou a aceitar 

combinados, realizando atividades curtas antes do lúdico. Da mesma forma, 

aceitou cumprimentar a terapeuta com um toque de mão. Após nove meses, a 

brincadeira passou a ser combinada antes da atividade e, assim que esta é 

realizada com a terapeuta, Max passou a chamá-la pelo nome, realizando contato 

visual, e avisando que é hora de brincar. Nos momentos de celular, Max diz o que 

deseja ver e, com ajuda, escreve, selecionando vogais e algumas consoantes sem 

receber dicas visuais, como apontar a letra correta.  

A partir do estabelecimento de vínculo, foi possível estabelecer alguns 

contatos físicos, tal como tocar na mão para dar oi ou para oferecer ajuda. 

Ademais, foi notado um aumento na interação, incluindo contato visual, 

conversar e brincar compartilhado, assim como o aumento no seguimento de 

demandas, cumprindo atividades por um período mais longo. Também foi 

possível notar a melhora na percepção das ações no tempo (o que foi feito antes, 

o que está sendo feito e o que será feito depois).  

Com relação às habilidades escolares, houve o reconhecimento de cores, 

de formas geométricas e de algumas letras, tais quais “A”, “B”, “E”, “O” e “M”. 

Concordando com Gadelha e Menezes (2004), nenhum trabalho 

terapêutico pode ter efeito sem que antes ocora o vínculo. Da mesma forma, as 

autoras destacam a importância do lúdico para esse vínculo, entre outros 

benefícios, como a identificação da relação da criança com os outros, a 

identificação de seus sentimentos, o desenvolvimento de habilidades e o 

favorecimento na concentração (Gadelha & Menezes, 2004). 

 

Considerações Finais 
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Considerando que ao chegar no Serviço a criança não interagia e não 

identificava cores, nem formas ou letras do alfabeto, ressalta-se a importância da 

utilização do lúdico para o vínculo da criança com a terapeuta e para a a própria 

intervenção.  

Para os atendimentos seguintes, propõe-se o desenvolvimento de 

comportamentos que envolvam a aprendizagem do alfabeto e dos números, assim 

como o aumento de interações saudáveis de Max com pares, tais quais os colegas 

de escola. 
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Introdução  

Este trabalho apresenta um estudo realizado a partir de um caso clínico. O 

cliente Célio (nome fictício), na época com 10 anos foi encaminhado para o 

atendimento psicológico do projeto de extensão (Cadastro PROEX 02310) com 

queixa inicial de visões de uma mulher com o rosto deformado e vultos, medos 

diversos (principalmente de dormir sozinho e estar sendo perseguido), humor 

deprimido quando não estava próximo a sua avó e também certa obsessão por 

esta. A hipótese diagnóstica inicial dos profissionais da psiquiatria foi de 

Transtorno de Ansiedade de Separação que consiste em um sentimento excessivo 

de ansiedade frente à algumas situações quando comparado a outras crianças, 

além de extrema necessidade de ter a presença constante do cuidador (Sylvester, 

2000 como citado em Castillo, Recondo, Asbahr & Manfro, 2000) bem como 

descartada hipótese de síndrome psicótica, dada a ausência de outros sintomas 

sensoperceptórios, pensamentos de conteúdo delirante ou alterações de forma e 
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conteúdo do pensamento e do comportamento. Os comportamentos de alucinar 

foram especialmente analisados por serem socialmente prejudiciais e trazerem 

risco importante para o desenvolvimento infantil. Freitas (2005) escreve que a 

causa dos comportamentos mal adaptados precisa ser entendida no controle 

antecedente, consequente e na aprendizagem social. Skinner (1981) propôs o 

modelo de seleção por consequências, onde as diferenças de comportamento dos 

indivíduos, e entre os indivíduos, são explicadas pelos mesmos processos básicos 

que explicam a existência das diferentes espécies. A variação e a seleção e ocorrem 

em três níveis de seleção (filogenético, ontogenético e cultural). Deste modo, a 

classificação de padrões comportamentais ditos "normais" e "anormais" são 

determinadas pelo meio, ou seja, são as práticas culturais que estabelecem os 

padrões socialmente aceitos ou não e, aqueles que violam as expectativas sociais 

são tratados como "anormais" ou "psicopatológicos". Sendo assim, se faz de 

extrema importância o atendimento multiprofissional nesses casos visto que 

desviar-se do que é considerado normal para nossa cultura pode aumentar ainda 

mais a aversividade desse ambiente para o indivíduo e até mesmo provocar o 

isolamento social. 

Existem dois pontos principais que precisam ser citados quando se aborda 

os comportamentos de alucinar, são eles: 1. a forma diferente de interação com o 

mundo devido a uma intensa aversividade encontrada no ambiente e, 2. o 

conteúdo do que se vê. Delírios e alucinações envolvem uma complexa relação 

entre condicionamentos operantes e respondentes sendo compreendidos como 

“ver na ausência da coisa vista” e dependem principalmente da história ambiental 

do indivíduo (Skinner, 1974), ou seja, o conteúdo do que se vê está estritamente 

relacionado com o repertório comportamental do cliente. As alucinações 

relatadas por Célio eram de uma mulher com o rosto deformado, ele também já 

havia relatado que assistira filmes de terror e de zumbis, demonstrando que o que 

via não estava longe de estímulos visuais com os quais já entrara em contato 

previamente. O caráter cênico da alucinação, ou seja, com descrição detalhada de 

qualidades da imagem, com conteúdo congruente ao afeto, relacionado a quadros 

intensos de ansiedade, fica bastante evidente em seus relatos. O comportamento 

de ver algo que não está presente é analisado funcionalmente assim como 

qualquer outro e considera-se como uma fuga da realidade. Se existe uma fuga ou 

esquiva dessa realidade material é possível inferir a presença de um ambiente de 
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extrema aversividade para a pessoa que “vê na ausência da coisa vista” e ainda, 

pode-se considerar que outras formas de esquiva não foram efetivas culminando 

nas alucinações. Durante os atendimentos levantou-se que Célio trazia como 

história de vida uma condição bastante aversiva, a do abandono pela mãe 

biológica que acontecera por mais de uma vez. Segundo a avó do cliente a mãe 

chegara a voltar algumas vezes para a casa para visitar a ele e à sua irmã, porém 

novamente ia embora e vinha apenas em datas comemorativas como o natal 

sendo essa visita quase anual. As vezes nem mesmo anualmente comparecia para 

ver as crianças que perguntavam por ela. Durante o tempo de atendimento, a mãe 

biológica de Célio comparecia para visitar os filhos quinzenalmente, sendo que 

essa frequência foi estabelecida pela avó. De acordo com esta, havia um 

favoritismo pela irmã do cliente sendo que ele sempre evitava ver a mãe e relatava 

que não gostava de ficar perto desta.  

 

Método 

O método dos atendimentos consistiu na intervenção em Psicoterapia 

Analítico Comportamental. Até o presente momento foram realizadas 60 sessões, 

divididas entre sessões com a criança, com a cuidadora (senhora que se casou 

com seu avô materno) e visita à escola. As terapeutas foram duas estudantes que 

atenderam o caso por dois anos, com supervisão da coordenadora do projeto de 

extensão. Ainda, o caso é atendido no Ambulatório de Psiquiatria Infantil do 

AEHU-UEL (Ambulatório de Psiquiatria do Hospital Universitário da 

Universidade Estadual de Londrina) A psicoterapia foi composta por avaliação 

pré-intervenção (análise funcional e formulação de caso), intervenção e avaliação 

pós intervenção - paralela à farmacoterapia. Foi feita a opção pelo uso de 

Sertralina, tendo em vista a segurança na infância, forte evidência para uso nos 

Transtornos de Ansiedade e sua disponibilidade na rede básica do município. O 

paciente também faz uso do psicoestimulante Metifenidato (Ritalina®) para o 

diagnóstico comórbido de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). 

A etapa da avaliação pré-intervenção consistiu na realização de 

atendimentos iniciais com a responsável pela criança buscando coletar 

informações acerca da queixa de forma livre e também por meio da aplicação do 
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Child Behavior Checklist (Achenbach, 1991), nos atendimentos com a criança a 

coleta de dados se deu durante brincadeiras, sempre utilizando a ludicidade como 

instrumento de interação. Outra forma que também auxiliou na formulação de 

uma hipótese funcional foi a visita a escola de Célio e conversa com a diretora, 

professora e orientadora pedagógica da escola.  

 

Resultados e Discussão 

A partir das sessões iniciais conforme descritas no método, foram 

formuladas hipóteses frente às informações apresentadas. Hipotetizou-se que as 

alucinações experimentadas pelo cliente faziam parte de uma história de vida 

marcada por aversividade extrema que se dava principalmente em sua relação 

com a mãe biológica. Na visita realizada à sua escola as educadoras relataram que 

a criança se sentira muito mal principalmente durante a semana de dia das mães 

devido às atividades realizadas e chegava a verbalizar que não tinha mãe e odiava 

a mãe. 

As intervenções realizadas na terapia foram no sentido de trabalhar a 

relação com a mãe biológica que demonstrava ser uma figura bastante aversiva 

para Célio, além de também orientar tanto a avó quanto os profissionais para 

evitar dar uma atenção exagerada a criança quando relatasse as “visões” 

buscando evitar reforçar socialmente esse comportamento. Em contrapartida, a 

orientação principal era reforçar (dando atenção e valorizando) os 

comportamentos adequados que a criança apresentava.  

Durante as sessões Célio relatava raiva e tristeza frente à mãe por ela tê-lo 

abandonado para morar com o namorado. Os sentimentos do cliente foram 

sempre validados durante os atendimentos além da percepção de que não se tem 

controle sobre as escolhas dos adultos e que não existia uma “causa interna” para 

a situação do abandono, que são escolhas frente à determinadas situações de 

quem está vivendo que podem afetar outras pessoas como ele e sua irmã. 

Também foi trabalhado sobre qual o significado de ser mãe e pai, papéis estes 

exercidos por sua avó que foram reconhecidos e até mesmo desenhados em 

sessão por Célio. 
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Paralelamente, essa questão também foi trabalhada com a avó - assumir o 

papel de mãe que exerce na vida da criança e reconhecer-se como tal. É 

importante pontuar que a avó sempre demonstrava ser solícita e exercia todas as 

orientações propostas nos atendimentos contribuindo muito para o processo de 

melhora de Célio. Em cerca de quinze sessões as queixas relacionadas às 

alucinações visuais não foram mais relatadas tanto pelo cliente quanto por sua 

avó denotando que grande parte da aversividade que se encontrava na vida do 

cliente era, de fato, relacionada à sua mãe.  

Ainda corroborando a hipótese de que as visões de Célio estariam 

relacionadas a comportamentos de fuga e esquiva, a avó relatava que as visões 

ocorreriam em momentos que ela disse que iria sair de casa com amigos, e Célio 

deveria ficar com o seu tio e a irmã. Levando em conta a história de vida 

ontogenética da criança, o abandono por parte da mãe biológica é uma variável 

importante para entender as visões, tanto pelo conteúdo dela (a mulher com o 

rosto disforme), quanto pela história de vida de abandono. A princípio 

hipotetizou-se que a ansiedade gerada pela saída da avó, estaria relacionada ao 

fato de Célio ter as visões já que se analisa funcionalmente também esse 

comportamento de “ver na ausência da coisa vista”, a partir do momento que ele 

aparece, e que está passível ou não de ser reforçado. De acordo com Fugioka e 

Farias (2010), a esquiva é uma forma de o organismo se livrar do estímulo 

aversivo antes mesmo de ele ocorrer. De certa forma, as visões funcionavam como 

esquiva, no que diz respeito a avó deixar de sair para ficar com Célio, quando ele 

relatava as visões, o que também reforçava o seu comportamento. Outro processo 

envolvido nas visões seria a fuga da realidade que se tornava tão aversiva quando 

havia a ameaça da perda da presença da avó. Por outro lado, a história de 

construção desse repertório intensamente baseado no controle aversivo 

resultante das contingências envolvidas no relacionamento com a mãe biológica, 

tornavam a realidade tão punitiva a ponto de Célio não conseguir lidar com ela 

de outra forma. De acordo com Skinner (2000), as respostas à situação de 

ansiedade são condicionadas de acordo com a história prévia do indivíduo. 

Quando um estímulo antecede um reforçador negativo muito potente, as 

respostas são duradouras. Comportamentos que foram aprendidos 

anteriormente em situações semelhantes são evocados e ocorrem também fortes 

reações emocionais. O condicionamento ocorre a partir do emparelhamento de 
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estímulos. “Um único evento aversivo pode levar uma condição de ansiedade a 

ficar sob controle de estímulos incidentais” (Skinner, 2000, p. 196). 

Um dado bastante interessante consiste em que após cerca de quinze 

sessões realizadas tendo como foco principal o abandono com relação à mãe 

biológica, uma contingência aleatória aparentou fechar o ciclo relacionado às 

visões de Célio. Uma situação relatada por mensagem de WhatsApp por sua avó 

às terapeutas foi de que ele havia encontrado uma boneca com parte do rosto 

deformado e dito para ela que era a mulher de suas visões. A avó teve a atitude de 

queimar a boneca e falar que ela não mais incomodaria e nem apareceria para a 

criança. Aparentemente essa situação teve um significado muito importante para 

a criança, funcionando como um estímulo discriminativo para comportamentos 

de enfrentamento e autoconfiança em relação às suas alucinações. Célio relatou 

às terapeutas que tudo começara a melhorar após o acontecido e que até mesmo 

a avó encontrara um novo emprego, colocando um “ponto final” às suas visões 

que ocorriam “na ausência da coisa vista”.  

 

Considerações finais 

No caso atendido pontua-se a importância da colaboração entre os 

profissionais da psicologia e da psiquiatria e também, os responsáveis pela 

criança no processo de melhora, propiciando uma generalização das intervenções 

realizadas em sessão. Destaca-se o papel essencial da avó que se assumiu como 

mãe de Célio até mesmo verbalizando isso e o reconhecimento da criança com 

relação ao vínculo com a avó-mãe propiciando um entendimento de que ele não 

está abandonado pois a mãe é ela. Atualmente Célio tem 12 anos e permanece em 

atendimento psiquiátrico e psicológico com uma das terapeutas (com queixas 

relacionadas à aprendizagem) enquanto a outra passou a atender a avó devido a 

outras demandas. 
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Introdução 

A crescente tendência à multidisciplinaridade na área de saúde mostra que 

a Psicologia tem grande importância nesta área, principalmente no que diz 

respeito à genética clínica e ao processo de aconselhamento genético. Nesses 

contextos, a Psicologia pode auxiliar no atendimento aos usuários, 

proporcionando acolhimento e levando em consideração a complexidade 

psicológica e social que vem anexada às questões clínicas. A presença de um 

psicólogo em serviços como os mencionados anteriormente também é de grande 

importância para auxiliar na aceitação, adesão ao tratamento e na facilitação da 

compreensão do diagnóstico e das possíveis condições geradas por ele. 

Uma das questões de saúde que podem ser trabalhadas de maneira 

multidisciplinar é com relação à Síndrome de Turner (ST). A Síndrome de Turner 

é uma condição genética, que acontece apenas em mulheres (fenótipo feminino) 
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quando há apenas um cromossomo X adequado. Esse tema apresenta pouca 

repercussão na sociedade em geral e até mesmo na área profissional (Godoy, 

2016). Segundo Miguel Neto (2011), as principais características de mulheres que 

apresentam esse tipo de alteração genética são: baixa estatura; disgenesia 

gonadal; dimorfismos como implantação baixa de cabelos na nuca; estrabismo; 

pescoço curto; pescoço alado; anomalias congênitas; doenças tireoidianas; 

hipertensão; obesidade e também problemas psicossociais. 

As portadoras da Síndrome de Turner frequentemente apresentam déficits 

no desenvolvimento de características marcantes associadas à puberdade devido 

à ausência de hormônios importantes para um desenvolvimento sexual normal 

(Wanderley et al., 2004). Também há ocorrência de queixas a respeito de quesitos 

estéticos como ausência das características sexuais secundárias, fazendo com que 

a autoimagem da paciente fique comprometida. Acredita-se que a presença 

desses sinais e sintomas, bem como a magnitude dos mesmos, pode causar graves 

consequências no funcionamento psicológico e social das pacientes com ST. O 

apoio psicológico representa uma parte essencial no processo de autoaceitação 

das pacientes e também no que se refere ao auxílio à família a compreender a 

situação e a desenvolver habilidades para o manejo das contingências e 

estratégias de enfrentamento, tendo como princípios fundamentais a empatia 

para com a condição do outro. 

A partir dessa discussão, pode-se perceber a importância de um 

tratamento humanizado e de uma melhor comunicação das informações 

pertinentes às pacientes com ST, para que possam ter seus direitos garantidos 

sem relação a receber o diagnóstico correto e o devido acompanhamento seguido 

de um tratamento adequado à condição. 

 

Objetivo 

O objetivo deste trabalho consistiu na apresentação do caminho 

percorrido para realizar o atendimento psicológico com as mulheres com 

Síndrome de Turner do Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário 

de Londrina. 
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Método 

Local 

O presente trabalho foi desenvolvido no Setor 1 de Endocrinologia do 

AEHU-UEL no ambulatório de pacientes com ST, no qual apresenta um médico 

responsável por receber alunos da graduação e de Residência. 

 

Recursos Humanos 

O trabalho foi realizado por três alunas do 3º ano, faixa etária entre 20 e 

21 anos e uma aluna do 5º ano, na faixa etária de 23 anos do curso de Psicologia 

da Universidade Estadual de Londrina, orientadas pela Prof. Dr. Renata Grossi, 

orientadora do estágio na ênfase de saúde. 

 

Recursos Materiais 

Para a produção da planta baixa do setor 1 do AEHU-UEL foram 

utilizados: fita métrica, papel e caneta. Também foram utilizados recursos 

tecnológicos como computador para confecção da planta baixa no programa 

paint, celulares para a comunicação entre as estagiárias e a docente e uma 

impressora. A organização de todas as informações foi feita pelo google drive. 

 

Instrumentos 

Foram utilizados para a realização deste trabalho: 

1) Roteiro de entrevista para a médica responsável: O roteiro de entrevista 

com a médica responsável é constituído de 16 perguntas com o objetivo de 

compreender como funciona a residência, desde seu processo seletivo até a 

divisão das funções entre residentes e internos, bem como compreender como 

ocorre a discussão dos casos, a utilização do protocolo de ST, os 

encaminhamentos e quais as principais dificuldades. Esse roteiro também foi 

utilizado para obter informações sobre a viabilidade de um trabalho de 

atendimento psicológico para as pacientes afetadas pela ST. 
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2) Roteiro de entrevista para os residentes do AEHU: O roteiro de 

entrevista para os residentes contém cerca de 34 questões e possui o objetivo de 

obter informações a respeito do funcionamento do ambulatório bem como a visão 

que possuem sobre a psicologia e a forma de funcionamento atual.  

3) Relatos das entrevistas: Os relatos das entrevistas tanto da médica 

responsável como dos residentes foram utilizados para tabular as informações 

obtidas, permitindo a confecção de tabelas. 

4) Ficha de encaminhamento: A ficha de encaminhamento das pacientes 

para o AEHU é composta por 8 campos que visam obter informações pessoais das 

pacientes, as características da síndrome manifestadas em cada uma delas, 

medicamentos e dosagens e uma avaliação da condição atual da paciente. 

5) Prontuários das pacientes: Os prontuários das 17 pacientes utilizados 

para a pesquisa abrangem a idade, queixas iniciais, características físicas da 

síndrome manifestadas na paciente, medicamentos que utiliza, 

encaminhamentos e complicações, físicas e emocionais manifestadas. 

 

Procedimento 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a Síndrome de Turner para 

possibilitar a compreensão dessa condição genética. Posteriormente, foram 

utilizados dados anteriormente coletados, onde constavam algumas queixas 

principais verificadas pelos médicos a respeito de 17 pacientes atendidas no 

AEHU-UEL. Para obter uma melhor compreensão a respeito do funcionamento 

do local foi necessário entrar em contato com a médica responsável para coletar 

informações sobre os residentes e internos que atuam nesta área para observar 

de forma mais objetiva o papel de cada um deles, mesmo com a rotatividade 

existente. Para obter maior conhecimento sobre a formação dos profissionais que 

atendem essas pacientes foi feita uma análise dos currículos dos profissionais 

desde a sua formação na graduação até o momento em que chegam à residência. 

Houve uma visita com o objetivo de realizar um acompanhamento no 

ambulatório de endocrinologia por duas estagiárias e a docente responsável, 

assim como para conhecer a rotina do ambulatório e observar as atividades dos 

profissionais, residentes e internos.  
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Além da observação do funcionamento, também foram realizadas sessões 

de suporte psicológico com três pacientes atendidas pelo ambulatório, abordando 

temas como as estratégias de enfrentamento desenvolvidas para lidar com tais 

questões. 

 

Resultados 

As principais queixas e demandas vindas das pacientes estão relacionadas 

com baixa estatura, amenorreia primária e ausência de mamas e refletem em 

todos os aspectos da vida, principalmente, na puberdade quando essas 

características são mais visíveis. Podendo levar a diversos problemas: ansiedade, 

exclusão social e insegurança. A psicologia pode atuar de modo que amenize os 

impactos causados por essa condição.  

Observou-se que na discussão dos casos, falta, por parte dos profissionais, 

conhecimento sobre a síndrome e os desdobramentos psicológicos que esta pode 

acarretar. Durante o acompanhamento das consultas percebeu-se que a minoria 

dos internos/residentes tinha clareza na hora de se comunicar com as pacientes. 

Havia pacientes com um maior nível de compreensão de seu diagnóstico, nesses 

casos, a linguagem médica não se tornou um empecilho, porém haviam pacientes 

que não compreendiam o discurso médico.  

A partir das visitas ao ambulatório e entrevistas realizadas com residentes 

e com a médica responsável pelo ambulatório de endocrinologia do AEHU, 

conclui-se que a demanda atendida é superior às condições físicas do local, que é 

muito pequeno para o número de profissionais e alunos. Pode-se também, 

identificar as principais potencialidades e dificuldades, bem como sugestões. As 

potencialidades e dificuldades foram organizadas de acordo com a percepção das 

próprias autoras do estudo. 

 

Tabela 1: Potencialidades, dificuldade e sugestões 

POTENCIALIDADES DIFICULDADES SUGESTÕES 
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Todos os casos já estão 

separados e triados antes 

do atendimento; fácil 

acesso aos prontuários 

Casos são distribuídos 

conforme a demanda 

impossibilitando 

seguimento em um mesmo 

caso (prejudica relação 

médico-paciente) 

Organizar os casos 

previamente de modo que 

se estabeleça uma 

continuidade a cada 

atendimento, melhorando 

a adesão ao tratamento 

Possui compreensão da 

importância do 

atendimento 

multidisciplinar e 

reconhecimento que não 

ocorre na frequência que 

deveria 

Grande volume de 

pacientes; correria e falta 

de diálogo 

Pensar em estratégias 

para que ambulatórios que 

possam estar interligados 

se comuniquem para  

Realizam discussão dos 

casos 

Encaminhamentos e 

decisões não são escritos e 

impede que o próximo 

residente não saiba os 

motivos anteriores da 

tomada de decisão; difícil 

lembrar tudo que foi 

discutido 

Internos pontuar 

brevemente o que foi 

discutido em cada caso 

para que as principais 

informações não sejam 

perdidas 

(alguns pacientes que 

ficaram internados 

possuem fichas online no 

ipad) 

Os internos ajudam os 

residentes, mas mesmo 

sem a presença deles, o 

serviço flui, pois acontece 

independente da ajuda 

deles. 

Alguns internos “pegam” 

as atividades e as coisas 

que precisam ser feitas no 

ambulatório de maneira 

mais rápida e outros 

demoram mais para 

Ter algum tipo de material 

que contextualize os 

internos sobre qual o papel 

dele no ambulatório e 

quais as funções que ele 

pode exercer 
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aprender, o que acaba por 

dificultar o serviço. 

 

Com base nos dados coletados, foi proposto intervenção em grupo ou 

individual das pacientes com ST. Mas após diversas tentativas para entrar em 

contato com as pacientes não foi possível dar início aos atendimentos. Os 

contatos não foram efetivados por diferentes motivos, entre eles: número 

inexistente, ligações não atendidas, número fornecido de alguma Unidade Básica 

de Saúde, ausência de interesse e impossibilidade de comparecer mediante 

residência em outras cidades. Por fim, ficou acordado que os atendimentos 

seriam realizados a partir do encaminhamento por escrito do médico responsável 

a partir do formulário elaborado pela Psicologia.  

 

Considerações Finais 

O presente trabalho permitiu maior conhecimento e contato prático com 

as populações atendidas pelo AEHU-UEL, promovendo conhecimento 

acadêmico tanto na área de psicologia clínica, quanto na área da psicologia da 

saúde, promovendo a visibilidade dessa condição e também das questões como a 

infertilidade, aspectos de grande impacto para essas pacientes. Apesar dos 

atendimentos psicológicos não terem tido continuidade, a partir do trabalho 

realizado, foi possível pensar em outras possibilidades de na área da saúde, como 

promover a visibilidade das mulheres com ST ou mesmo a questão da 

infertilidade, que são aspectos de grande impacto para essas pacientes e que 

necessita de estudo multidisciplinar para aumentar a qualidade dos 

atendimentos prestados. 
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CARACTERÍSTICAS E EXPERIÊNCIAS DO GRUPO DE DINÂMICA 

INFANTIL: APONTAMENTOS SOBRE O MANEJO CLÍNICO 

Ingrid Cavanha Gabriel 

Discente Psicologia UEL. E-mail: ingridcgabriel@gmail.com 
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Discente Psicologia UEL. E-mail: rosarmoraes28@gmail.com 

 

Maíra Bonafé Sei 
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Introdução 

O grupo de dinâmicas se configura como uma prática clínica proposta na 

Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina (UEL) a partir de um 

projeto de extensão do Departamento de Psicologia e Psicanálise. Tal projeto 

promove um espaço de acolhimento e vivências grupais por meio de 

atendimentos grupais à comunidade interna e externa à universidade. Os grupos 

são realizados com crianças, adolescentes e adultos e não possuem, a princípio, 

uma finalidade psicoterapêutica (Zimerman, 2000).  

Sobre o público infantil, observa-se que as crianças chegam ao grupo 

muitas vezes estão acompanhadas dos responsáveis que, em sua maioria, são pais 

e avós. Grande parte dos responsáveis pelas crianças acabam por participar do 

grupo adulto que acontece simultaneamente. O grupo infantil atende crianças de 

quatro a 11 anos ofertando um espaço lúdico, a partir de atividades diversas. 

Considera-se, nesse sentido, que o brincar se mostra como uma forma de 

comunicação no grupo que facilita o estabelecimento de uma relação mais íntima 

entre os participantes e serve como meio para expressar sentimentos, desejos e 

fantasias. Segundo Winnicott (1975), o brincar é essencial em decorrência da 

possibilidade de manifestação da criatividade por meio dele. Entende-se que no 

contexto clínico, o terapeuta age como facilitador de um setting que permite o 

jogo, o brincar, a capacidade de criar, de imaginar e de expressar os conteúdos 
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que surgem, sejam eles inconscientes ou conscientes (Terzis, 2005). Com isso, 

tem-se que o uso de recursos como brinquedos, pintura, argila, fantoches, 

bonecas, quebra-cabeças e histórias são frequentes no grupo de crianças. 

Segundo Pichón-Rivière (1982, p. 172), “o grupo se constitui como uma 

união de pessoas ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas 

por sua mútua representação interna que se propõe de forma explícita ou 

implícita à realização de uma tarefa, que constitui sua finalidade”. Tendo em vista 

que o grupo de dinâmicas desenvolvido na Clínica Psicológica da UEL não visa 

frequência, tem-se a necessidade de que cada encontro seja organizado a partir 

de início, meio e fim. Sendo assim, estas atividades são programadas de acordo 

com as diferentes demandas trazidas pelos próprios participantes.  

 

Objetivo 

O objetivo do trabalho é relatar e discutir a vivência do grupo de dinâmicas 

realizado com crianças na Clínica Psicológica da UEL, além de apontar elementos 

referentes às construções práticas e teóricas no contexto acadêmico.  

 

Método 

O trabalho grupal acontece semanalmente, com duração de 1h30m no 

período matutino e vespertino, sendo que este trabalho se deterá nas ações 

realizadas no grupo de crianças do período da manhã. A chegada dos 

participantes se dá por meio de encaminhamentos da UBS, de escolas ou de 

outros serviços, além disso, podem chegar por demanda espontânea. Os 

encontros são realizados por duas terapeutas do 4º ano de Psicologia, ambas com 

função de coordenadoras.  

Os recursos lúdicos utilizados são jogos, brincadeiras, desenhos, materiais 

gráficos, entre outros. Já os elementos para a construção teórica fundamentam-

se na literatura orientada pelo referencial psicanalítico, contando com uma 

supervisão grupal que ocorre semanalmente. Os encontros são programados na 

supervisão a partir de demandas surgidas no encontro anterior, sempre pensando 

em atividades que abarquem a diversidade do grupo. 
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Resultados e Discussões 

Pensando que a faixa etária de crianças entre quatro e 11 anos de idade, 

somados ao caráter de grupo aberto, nota-se uma ampla diversidade entre 

públicos, referentes tanto ao desenvolvimento cognitivo e físico quanto às 

variedades relativas às demandas sociais, afetivas e psíquicas. Estas diferenças 

atravessam os atendimentos, algumas vezes fazendo com que haja uma 

subdivisão de grupos. Por outro lado, esta diversidade é extremamente rica, pois, 

por meio dela, surgem trocas de experiências entre as próprias crianças. 

Considerando que cada elemento do grupo possui influência na dinâmica 

grupal, tais diversidades podem trazer dificuldades na vinculação entre as 

crianças. Deste modo, as coordenadoras vêm para facilitar esses atravessamentos 

e permitir que o encontro ocorra atingindo o objetivo proposto. Diante disso, o 

terapeuta procura facilitar a participação e interação das crianças, de modo que 

elas possam verbalizar livremente seus pensamentos e emoções. No decorrer 

desse processo, empenha-se em manter o foco da conversa, mediar conflitos e 

assegurar o cumprimento das regras estabelecidas.  

É preciso considerar não apenas os conteúdos envolvidos na comunicação 

verbal infantil, mas também a sua forma peculiar de dizer. Interpretar não apenas 

as palavras, mas também estar atento às suas manifestações por meio dos 

desenhos, brincadeiras e comportamentos dos participantes.  

Considerando-se que os projetos de extensão têm como objetivo não 

apenas oferecer um atendimento à comunidade que busca a intervenção 

proposta, mas também contribuir para a formação dos discentes. Acerca desse 

aspecto, Zimerman (2000) aponta que a prática com grupos contribui na 

formação do profissional e ao mesmo tempo possibilita repensar suas vivências 

grupais enquanto ser comunitário. Neste sentido, nota-se que, além da prática 

grupal em si, a supervisão se apresenta como um aspecto fundamental na 

formação acadêmica. Neste momento é feita a descrição do que ocorreu no 

encontro grupal e, após o relato das vivências por parte dos discentes 

coordenadores do grupo, o supervisor discute o material apresentado e faz 

apontamentos acerca das situações expostas. Os coordenadores contam não 

apenas com as reflexões do docente, mas também dos demais coordenadores dos 
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outros grupos, ponderando-se quais atividades se apresentariam como mais 

adequadas para proposição no encontro seguinte.   

Por meio da experiência advinda das práticas grupais com as crianças e da 

supervisão com o grupo de coordenadores, pensa-se que, a despeito do grupo não 

se configurar, essencialmente, como um espaço psicoterapêutico, nota-se que, a 

partir das práticas realizadas, é possível intervir sobre diversos assuntos. 

Observa-se ganhos para os participantes, com determinadas crianças se 

mostrando vinculadas ao espaço apesar de se tratar de um grupo aberto que não 

pressupõe essa vinculação, mostrando-se, adicionalmente, como uma importante 

via de formação para o discente de Psicologia que pode desenvolver habilidades 

e competências não contempladas nos atendimentos individuais. 
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CONTRIBUIÇÕES DOS GRUPOS REFLEXIVOS COM 

PRETENDENTES À ADOÇÃO PARA A FORMAÇÃO EM 

PSICOLOGIA 

Bruno Bones Valdo da Costa15 

Isabel Cristina Gomes16 

 

Resumo 

O Grupo Reflexivo com Pretendentes à Adoção (GRPA) é um projeto de Cultura 

e Extensão do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IPUSP), por 

meio do Laboratório de Casal e Família: Clínica e Estudos Psicossociais, 

coordenado pela segunda autora, em parceria com as Varas da Infância e da 

Juventude de Osasco, Carapicuíba e Jandira. Tem como finalidade atender o que 

propõe a Lei n. 12.010, de 2009, artigo 197-C SS 1, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que torna a participação dos pretendentes em programas de adoção 

obrigatória, além disso, pretende produzir um espaço de reflexão por uma cultura 

da adoção responsável e madura. O objetivo do presente estudo consiste em 

compreender como a participação de discentes nas várias atividades do GRPA, 

contribui para a formação em Psicologia. De metodologia clínico-qualitativa, 

serão utilizadas entrevistas semiestruturadas com alunos e ex-alunos 

participantes do GRPA, tendo como base um roteiro pré-estabelecido. Os 

resultados mostram que a autonomia concedida aos alunos é um diferencial na 

formação, além de permitir um primeiro contato com a Vara da Infância e da 

Juventude, práticas em psicologia não contempladas na grade obrigatória. Nas 

discussões o que aparece é a importância do tema da adoção e a relevância social 

do projeto para com as reflexões suscitadas, outro ponto é o uso de técnicas 

mediadoras que fornecem segurança e autonomia para os alunos, assim como o 

contato com alunos de diferentes anos da graduação e da pós-graduação. 

                                                   
15 Graduando em psicologia pelo ISPUSP, ex-bolsista do Projeto de Cultura e Extensão intitulado 
Grupos Reflexivos com Pretendentes à Adoção, por meio Programa Unificado de Bolsas, edital 
2018, unidade IPUSP. bruno.bones.costa@usp.br 
16 Professora Titular do IPUSP, coordenadora do LabCaFam e do GRPA. 
isagomes.usp@gmail.com.  
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Palavras-chave: Formação em Psicologia; Cultura e Extensão; Grupo 

Reflexivo; Adoção; Psicanálise. 

 

Introdução 

Desde o final de 2013, a partir de uma parceria empreendida entre o 

IPUSP/LabCaFam e a Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, por meio da Vara da Infância e da Juventude de Osasco, o 

GRPA vem promovendo atividades com pretendentes à adoção com a finalidade 

de produzir um espaço de reflexão e de diálogos multidisciplinares por uma 

cultura de adoção responsável e madura (Carvalho, F. A.; Gomes, I. C.; Pizzitola, 

J. M.; Santos, M. e Yshara, Y., 2017). Além disso, outro aspecto importante do 

projeto é a possibilidade de alunos de graduação e pós-graduação participarem 

de discussões teóricas sobre o tema da adoção pela vertente psicanalítica de 

vinculação e de entrarem em contato com a experiência de coordenar um grupo. 

A participação dos alunos nos GRPA envolve diferentes atividades, tais 

como: discussão teórica sobre a temática da adoção; reuniões para organização 

do calendário de atividades bem como da operacionalidade dos grupos; 

coordenação e manejo dos GRPA; contato e utilização de instrumentos 

mediadores que visam viabilizar as discussões; participação em supervisões sob 

a coordenação e orientação da segunda autora; possibilidade de elaboração de 

projetos de pesquisa; ter a experiência de entrar em contato com pessoas que 

estão de algum modo relacionadas com a instituição jurídica; tendo sempre como 

embasamento teórico a psicanálise vincular (Gomes, 2016) .  

 

Objetivos 

Este estudo tem como objetivo identificar elementos que permitam 

compreender, através da perspectiva dos alunos e ex-alunos, de que forma a 

participação nos GRPA contribui para a formação em psicologia, destacando-se a 

experiência de coordenação dos mesmos.  

Métodos 

Participantes 
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Os(as) participantes entrevistados(as) foram alunos(as) integrantes e ex-

integrantes do projeto durante a graduação em psicologia. Foi considerado como 

critério de inclusão a participação nos grupos em pelo menos um semestre letivo. 

 

Instrumentos 

Foram utilizadas entrevistas semidirigidas, a partir de uma metodologia 

clínico-qualitativa segundo Turato (2008), tendo como base um roteiro pré-

estabelecido. A escolha deste método qualitativo contribuiu com o objetivo do 

estudo, pois apesar do entrevistador conhecer a maioria das questões a serem 

perguntadas, não pode predizer as respostas, justamente o que interessa, isto é, 

compreender a contribuição para a formação em psicologia baseada nas 

experiência e perspectiva que o entrevistado detém. O método é “útil porque sua 

técnica garante que o pesquisador obterá todas as informações requeridas (...), 

enquanto, ao mesmo tempo, dá ao participante liberdade para responder e 

ilustrar conceitos” (Morse e Field, 1995:94 apud Turato, 2008, p.314).  

Seguindo a orientação metodológica de Turato (2008), a auto-observação 

e a contratransferência também foram utilizadas como instrumentos auxiliares 

neste estudo, uma vez que o entrevistador é também membro do GRPA e possui 

seus sentidos e significações com relação à experiência.  

Procedimentos 

Um convite formal foi feito aos participantes, informando os objetivos do 

estudo e a sua pertinência. No momento da entrevista, após a retomada dos 

objetivos e principais informações, o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) foi entregue e assinado por cada um dos participantes.  

Todas as entrevistas foram realizadas pessoalmente, valorizando os 

fenômenos da relação entrevistador-entrevistado, e no interior das dependências 

do IPUSP, considerando a disponibilidade e rotina dos participantes. Optou-se 

pela não gravação das mesmas, com consequente registro tão logo o entrevistador 

tivesse saído do setting com o entrevistado.  

 

Análise dos dados 
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Os resultados foram analisados, segundo indicativo de Turato (2008), 

utilizando-se a técnica de análise de conteúdo. Essa ocorreu em duas etapas: a 

primeira consistiu na leitura flutuante, ou pré-análise, para impregnação do 

discurso; a segunda consistiu na categorização para classificação dos elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero” (Bardin, 1995 apud Turato, 2008: 445), 

tendo como base dois critérios principais, o de repetição e o de relevância. Desse 

modo, três categorias foram criadas: 1) coordenação ativa de grupos; 2) 

contribuição para a formação em psicologia; 3) interface psicologia/Vara.  

 

Resultados 

Ao todo foram realizadas 717 entrevistas com duração média de 50 

minutos. Os(as) participantes possuíam entre 21 e 29 anos com tempo de 

permanência no projeto entre 1 e 4 semestres letivos. 

 

Coordenação ativa de grupos 

Após a explicitação dos objetivos do estudo e assinatura do TCLE, a 

primeira pergunta disparadora feita aos entrevistados foi a respeito das suas 

motivações para inscrição no GRPA. Um elemento que se repetiu em quase todas 

as falas foi a divulgação que foi feita por ex-participantes do projeto, que o 

descreveram como sendo uma possibilidade de prática em psicologia e grupos, 

oportunidade com pouca oferta no IPUSP, segundo eles. 

Sobre as práticas em psicologia, foi perguntado também se eles haviam 

tido no curso de graduação alguma experiência anterior com grupos. Uma parte 

dos entrevistados disse ter participado em outros projetos envolvendo grupos, 

mas que não havia a mesma autonomia como no GRPA. Maira18 mencionou uma 

“presença passiva” - não lembro de ter dito uma palavra durante o período que 

estive no outro projeto, pois era coordenado por pessoas específicas. Nesse 

sentido, todos os entrevistados descreveram a experiência de coordenar os grupos 

                                                   
17 Todos os nomes dos participantes são fictícios. 
18 22 anos, ingressou no 6º semestre,  permanência de 1 semestre no projeto.  
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como a primeira oportunidade de envolver-se ativamente em um projeto que 

confere autonomia aos alunos.  

 

Contribuição para a formação em psicologia 

Assim como mencionado acima, a realização de práticas, ainda na 

graduação, é pontuada como um elemento formativo, importante e pouco 

divulgado no IPUSP - Juliana19 diz que há uma prevalência da teoria e das 

discussões nesse sentido, e que falta muita prática. É muito comum você ouvir 

de alunos que se formam e não sabem o que fazer lá fora, na prática real. Isso é 

uma característica da nossa formação em psicologia aqui no Instituto, essa 

formação mais acadêmica e teórica. Penso que a prática lá fora, no cotidiano 

das pessoas, é bem isso que a prática no GRPA permite, essa imersão de estar lá 

com o seu corpo em cena, com aquelas pessoas e de poder ouvi-las, de deixar ser 

interpelada pelas coisas que são faladas.  

Quando questionado a respeito de como avaliava a própria postura, em 

termos de autonomia e posicionamento durante as discussões levantadas, 

Pedro20 disse que (...) a princípio fiquei com receio e inseguro com a prática, já 

que ingressei no segundo ano da graduação, mas tive apoio dos demais colegas 

participantes, pois isso é uma coisa legal do grupo, permite esse contato entre 

alunos de graduação, de diferentes anos, e da pós-graduação (...).  

Deste relato de Pedro é possível destacar dois elementos sempre presentes 

nas entrevistas: o primeiro diz da insegurança e timidez que os entrevistados 

comentaram sentir ao ingressarem no projeto. Marcos21 falou que a princípio 

procurava ficar mais de canto, observando e anotando as coisas. Flávia22, por 

sua vez, disse que com o tempo foi aprendendo mais sobre o tema e até 

adquirindo mais autonomia, até que chegou o momento em que além de saber 

do que se tratava, eu fazia questão de colocar isso em discussão, porque eu não 

ia ser mais uma pessoa a saber daquilo e não falar sobre, na verdade eu via até 

como necessário que fosse falado sobre aquilo. Eu me sentia dominando o 

                                                   
19 26 anos, ingressou no 8º semestre,  permanência de 3 semestres no projeto.  
20 29 anos, ingressou no 4º semestre, permanência de 2 semestres no projeto. 
21 23 anos, ingressou no 4º semestre,  permanência de 4 semestres no projeto.  
22 21 anos, ingressou no 4º semestre,  permanência de 2 semestres no projeto.  
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assunto para colocá-lo em discussão. O segundo ponto pontuava acerca da 

relação entre os coordenadores, Fernanda23 relatou que a participação conjunta 

de coordenadores com diferentes experiências fornecia sensação de segurança e 

apoio, principalmente quando as duplas eram compostas para coordenar os 

pequenos grupos. 

Paula24, ao comentar sobre possíveis mudanças na sua relação com a 

formação após participar do GRPA, disse perceber que atuar com grupos não é 

um modelo de interesse pessoal, apesar de ver como um modelo importantíssimo 

para a psicologia. Amplia dizendo que agora possui uma visão melhor a respeito 

do que é coordenar um grupo e que a experiência é completamente diferente do 

atendimento individual ou em dupla.  

 

Interface Psicologia/Vara 

Sobre essa questão, Pedro considerou que há uma relação hierárquica 

entre as instituições e que a jurídica exerce muita autoridade sobre a psicologia. 

Comentando sobre um caso de uma psicóloga conhecida que trabalhava em uma 

Vara, disse que ela precisou refazer muitas vezes um laudo até que o juiz 

aprovasse.  

Refletindo mais especificamente sobre as parcerias entre as Varas e o 

IPUSP/LabCaFam, todos os entrevistados, com exceção de Pedro, desconfiavam 

da estabilidade desse vínculo. Flávia lembrou que no último semestre em que 

estava no GRPA, a parceria com a Vara de Osasco foi desfeita e a participação dos 

pretendentes deixou de ser obrigatória. Com isso julgou que poderia haver uma 

parceria mais consolidada. Todos que acompanharam o encerramento dessa 

parceria concordaram que foi uma perda.  

Juliana, sobre a interface da Vara com o GRPA, comentou que mesmo 

quando a gente apresenta o convite à reflexão, os pretendentes continuam 

desconfiando que serão avaliados e em algum momento do final dos dois 

encontros a gente dará a permissão para eles dizendo “olha, vocês estão aptos 

para a adoção”.  

                                                   
23 23 anos, ingressou no 4º semestre, permanência de 4 semestres no projeto.  
24 21 anos, ingressou no 5º semestre, permanência de 2 semestres no projeto.  
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Apesar desses desafios mencionados, Pedro e Flávia, concordaram que as 

pessoas que trabalham nesse campo demandam por mais ajuda e que a parceria 

mencionada gerava múltiplos benefícios. Pedro aproveita para ressaltar a 

importância do contato da psicologia com essas outras instituições e da 

necessidade de práticas interdisciplinares; contesta ainda a não existência de 

outras parcerias que viabilizem o contato entre alunos da psicologia com os do 

direito, da medicina, da enfermagem, etc.   

 

Discussões 

Sucintamente, as contribuições para a formação em psicologia consistem 

em: aquisição progressiva de autonomia e confiança para participar ativamente 

na coordenação dos grupos; contato mais aprofundado com o tema da adoção e a 

sua pertinência com base no referencial psicanalítico de vinculação; possibilidade 

de contribuir para a composição de um projeto de Cultura e Extensão; contato 

com alunos de diferentes anos da graduação e da pós-graduação; possibilidade 

de desenvolver projetos de pesquisa; experiência prática em psicologia com 

grupos; conhecimento e utilização de técnicas e procedimentos facilitadores.  

Lateralmente, os entrevistados comentaram que a contribuição do GRPA 

para os pretendentes foi possibilitar um convite à reflexão sobre as questões 

envolvendo o processo e a escolha pela adoção, mas não consideraram que os 

pretendentes, ao passarem pelos dois encontros, mudaram significativamente 

suas visões sobre a adoção. Essa sensação de impotência, de insegurança e 

ansiedade em ter que lidar com a autonomia de coordenar grupos, constituiu 

fortes desafios que foram amenizados por meio da utilização de procedimentos 

facilitadores e técnicas mediadoras, bem como com a coordenação conjunta entre 

os estudantes e o suporte oferecido nas supervisões.   
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Resumo 

No âmbito da psicanálise, Winnicott realizou estudos sobre o processo de 

desenvolvimento emocional, identificando falhas na constituição do indivíduo, 

que reverberam não somente na infância, como também na vida adulta. Com base 

neste referencial teórico, objetiva-se apresentar e analisar um caso clínico 

atendido por meio de um projeto de extensão de uma universidade pública do 

Paraná. Trata-se de um relato da psicoterapia individual de orientação 

psicanalítica de uma jovem adulta. A paciente buscou atendimento psicológico 

por conta da dificuldade de manter relacionamentos amorosos, insegurança e 

baixa autoestima. Nos atendimentos, frequentemente foram relatados casos 

afetivos de curta duração, com uma demanda intensa pela busca de um parceiro 

ideal. A jovem afirmou que investia insustentavelmente nestes relacionamentos, 

buscando ser o que acreditava que um homem esperava de uma mulher. Ao longo 

das sessões, a paciente narrava que não sabia quem realmente era, discorrendo 

sobre si sempre por meio do discurso de um outro. Percebeu-se, durante os 

atendimentos, uma postura infantilizada da paciente, apresentando 

comportamentos imaturos e expectativas idealizadas. A jovem usualmente 

contava suas histórias com muitos detalhes, em um tom de fantasia, expondo 

ambiguidade em seu discurso. Nesse sentido, com base na teoria winnicottiana, 

entende-se que a paciente parecia ser orientada por um falso self, o que a 
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impossibilitava de aprofundar relações por seu desconhecimento de si mesma, 

seus desejos, sonhos e fantasias, pautados nas limitações do mundo real e 

condizentes com suas reais necessidades. Desse modo, o trabalho clínico 

consistiu em acolher e ressaltar tais ambiguidades, auxiliando no 

reconhecimento de sua imaturidade e possibilitando um ambiente 

suficientemente bom no qual fosse possível a ela entrar em contato com suas 

próprias emoções, auxiliando no desenvolvimento de um self verdadeiro.  

Palavras-chave: Atendimento Clínico; Psicanálise; Winnicott; Falso self. 

 

Introdução 

No âmbito da psicanálise, Winnicott pautou seus estudos acerca do 

processo de amadurecimento e desenvolvimento emocional. Para o autor, existe 

um potencial inato em direção ao amadurecimento, essencial para que o ser 

humano se constitua enquanto indivíduo, percurso, no entanto, que só será 

possível ser trilhado por meio de um ambiente facilitador (Galván & Amiralian, 

2009). 

O ambiente facilitador, caracterizado pela mãe suficientemente boa, é 

aquele que favorece a integração do bebê, suprindo as necessidades de maneira 

adequada, e não completa, assim como sustentando uma ilusão de onipotência 

presente nos primeiros meses de vida. Com isso, a mãe permite que o bebê possa 

fantasiar, sendo que essa ilusão coincide com a realidade. Essas experiências 

possibilitam que o bebê gradativamente renuncie a essa onipotência, 

reconhecendo o caráter ilusório (Winnicott, 1960/1983; Lejarraga, 2010).  

O falso self (Winnicott, 1960/1983) advém de falhas nesse processo de 

amadurecimento primitivo, tendo como função proteger o self verdadeiro, 

podendo ser compreendido como uma defesa.  O self verdadeiro é espontâneo e 

somente ele pode ser sentido como real, enquanto o falso self traz a sensação de 

irrealidade, apoiado em bases falsas que não fazem realmente parte do indivíduo 

(Dias, 2008). Essas falhas identificadas na constituição do indivíduo, reverberam 

não só na infância, mas também na vida adulta, pois o amadurecimento se refere 

não ao físico, mas aos aspectos psíquicos constituintes do sujeito. Desse modo, a 

teoria winnicottiana explica como existem “seres humanos biologicamente 
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adultos e psicologicamente imaturos, indivíduos que não conseguiram criar 

identidade pessoal e tornar-se pessoas inteiras” (Loparic, 1999, p. 3).  

Os relacionamentos amorosos são uma temática comum na clínica, 

sobretudo no que se refere aos sofrimentos causados por insatisfações nesse 

âmbito da vida (Zimerman, 2004). Lejarraga (2010) buscou fazer uma 

aproximação entre a teoria winnicottiana e o caráter ilusório do amor. Para essa 

autora, partindo de Winnicott, o amor saudável poderia ser compreendido 

enquanto uma experiência que permite vivências criativas e o se sentir real. Desse 

modo, buscou-se por meio do presente trabalho relatar a experiência de um caso 

clínico, analisando, a partir da teoria winnicottiana, o desconhecimento sobre si 

e o falso self.  

 

Objetivos 

Com base no referencial teórico da psicanálise winnicottiana, objetiva-se 

apresentar e analisar um caso clínico, atendido por meio de um projeto de 

extensão de uma universidade pública do Paraná, relacionando-o com o conceito 

de falso self. 

 

Método 

Trata-se de um relato de experiência de psicoterapia individual realizado 

com uma jovem adulta, tendo como base a orientação psicanalítica. Foram 

analisadas as sessões de atendimento clínico, conduzidas em um serviço-escola 

de Psicologia da uma universidade pública do Paraná. Salienta-se que o caso 

ainda se encontra em andamento. 

 

Resultados 

A paciente buscou atendimento psicológico por conta de dificuldade de 

manter relacionamentos amorosos, insegurança e baixa autoestima. Nos 

atendimentos frequentemente foram relatados casos afetivos de curta duração, 

com uma demanda intensa pela busca de um parceiro ideal. A jovem afirmou que 

investia insustentavelmente nestes relacionamentos, buscando ser o que 
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acreditava que um homem esperava de uma mulher. Dado isso, a moça se 

descreve como vaidosa, preocupando-se bastante com sua aparência física. Essa 

incessante busca pelo parceiro ideal causa sofrimento e angústias na paciente, 

que trouxe relatos carregados de tristeza e desânimo com a vida, visto nunca 

conseguir encontrar o que procurava. 

Ao longo das sessões, a paciente narrava que não sabia quem realmente 

era, chegando a afirmar, “eu não existo” (sic). A jovem usualmente fazia uso de 

características superficiais e fúteis ao falar sobre si, discorrendo sempre por meio 

do discurso de um outro. Atrelado a esse desconhecimento sobre si, a paciente 

relatou se comportar de maneiras diferentes de acordo com as situações e das 

pessoas a sua volta, como se existissem várias versões de si.  

Outro aspecto refere-se à questão familiar, acerca da qual a jovem trouxe 

vários relatos acerca de sentir carência e solidão, associando esse sentimento do 

presente ao não acolhimento pelos pais no passado, os descrevendo como uma 

família desestruturada, com diversos casos de traições. A paciente relatou buscar 

atualmente reparar essa falta do passado por meio de iniciar uma nova família, 

sendo esse seu objetivo ao buscar um parceiro.  

Percebeu-se durante os atendimentos uma postura infantilizada da 

paciente, apresentando comportamentos imaturos e expectativas idealizadas. A 

jovem usualmente contava suas histórias com muitos detalhes, de modo rápido e 

alto, em um tom de fantasia, expondo ambiguidade em seu discurso. Ao longo 

das sessões, foi possível identificar que a paciente omitia fatos e criava realidades 

distintas em vários âmbitos de sua vida. Ao longo do processo, ela também 

revelou que vinha mentindo em terapia, acerca da existência de um 

relacionamento amoroso à distância que já durava mais de um ano. 

 

Discussão 

De acordo com Winnicott (1960/1986, p. 137), a normalidade “está 

intimamente ligada à capacidade do indivíduo de viver em uma área que é 

intermediária entre o sonho e a realidade”. Por outro lado, os pacientes com falso 

self possuem pouca capacidade no uso de símbolos, caracterizando-se como 
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pessoas inquietas e que fantasiam acerca da realidade externa de maneira em que 

a vida do sujeito pode estar pautada em reagir a essas ilusões. 

Nesse sentido, entende-se que a paciente parecia ser orientada por um 

falso self, o que a impossibilitava de aprofundar relações por seu 

desconhecimento de si mesma, seus desejos, sonhos e fantasias, pautados nas 

limitações do mundo real e condizentes com suas reais necessidades. Verificou-

se que as mentiras da paciente procuravam tornar seu contexto de vida, a qual ela 

não gostava, mais suportável. As mentiras se pautavam em suas fantasias, em sua 

dificuldade em saber quem realmente é e no seu desejo de ser socialmente aceita. 

O falso self prejudica o indivíduo a se reconhecer, trazendo o sentimento 

de uma vida sem sentido (Galván & Amiralian, 2009). No caso da paciente não 

havia sentido em sua vida, devido à ilusão de que só poderia ser feliz quando 

estivesse casada e com filhos, a fim de suprir a falta de afeto dos pais. Junto a isso 

a jovem carregava uma constante necessidade de aprovação, sendo sua vida 

constantemente atrelada à existência de um outro e a ser reconhecida. 

Seus relacionamentos amorosos não eram pautados em uma relação, pois 

ao mesmo tempo em que não consegue se reconhecer, não conseguia enxergar o 

outro como sujeito independente, desse modo, não era uma construção entre 

duas pessoas. O parceiro tinha que suprir as expectativas prévias da jovem, senão 

era descartado, servindo apenas como potencial marido, que a traria felicidade. 

Diferentemente, tem-se o encontro amoroso saudável, que pode ser 

reconhecido como espaço potencial, à medida em que há vínculos de confiança, 

onde os sujeitos se permitem ser espontâneos. O parceiro é reconhecido como 

diferente, desse modo, o indivíduo a partir da alteridade, “fortalece o sentimento 

de si mesmo” (Lejarraga, 2010, p. 3).  

Notou-se que a paciente não conseguia existir por si só, de maneira 

espontânea e criativa, sendo os seus relatos sempre atrelados à perspectiva de 

uma outra pessoa e nunca somente dela própria. Foram trabalhados esses 

aspectos, buscando colocá-la como protagonista e responsável pela sua própria 

vida. Essa dificuldade de enxergar a diferença entre si e o outro está relacionada 

à falha no desenvolvimento que ela apresenta e que traz à tona essa característica 

infantilizada.  
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O processo de amadurecimento precisa ser facilitado por um outro 

(Loparic, 1999), sendo a terapia um espaço potencial, à medida em que, a partir 

do estabelecimento de um vínculo de confiança, permite ao sujeito entrar contato 

com seu verdadeiro eu. Desse modo, o trabalho clínico consistiu em acolher e 

ressaltar as ambiguidades presente na vida da paciente, auxiliando no 

reconhecimento de sua imaturidade e possibilitando um ambiente 

suficientemente bom no qual fosse possível a ela entrar em contato com suas 

próprias emoções, auxiliando no desenvolvimento de um self verdadeiro.  
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Resumo 

O presente trabalho se trata de um relato de experiência advindo do projeto de 

extensão 2247, que propõe a realização de grupos abertos na Clínica Psicológica 

da Universidade Estadual de Londrina. Os grupos acontecem no período da 

manhã e da tarde e são divididos em faixas etárias, infantil, adolescente e adulto. 

Este trabalho possui como objetivo traçar um comparativo das semelhanças e 

diferenças existentes entre o grupo da faixa etária adulta matutina e vespertina, 

já que, embora a proposta que os embasa seja a mesma, estes se configuram de 

maneiras distintas em determinadas questões que serão discutidas neste resumo 

expandido. O grupo vespertino conta com uma frequência mais regular e 

constante de participantes, que se implicam mais no processo que acontece nas 

sessões; se mostram mais aptos a participar de atividades que exijam uma 

capacidade reflexiva e de abstração. O grupo matutino, por sua vez, apresenta 

uma maior rotatividade de participantes e necessita de atividades expressivas 

mais concretas para daí acender algum tipo de discussão. A heterogeneidade 

característica desses grupos, bem como a rotatividade de participantes a que 

estão sujeitos, torna desafiadora a experiência de coordenar essas sessões; 

pessoas de diferentes idades, classes sociais, níveis de instrução e que apresentam 

demandas distintas compartilhando o mesmo espaço. Cabe às coordenadoras 

estarem sempre preparadas para eventuais questões que possam surgir, estando 
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estas questões relacionadas ao contexto de grupos abertos e também a situações 

excepcionais, como já ocorrido anteriormente. Desta forma, os grupos exigem da 

coordenação uma atuação diferente, ainda que se tratem da mesma faixa etária.  

Palavras-chave: Grupos abertos; clínica; saúde, dinâmicas.  

 

Introdução 

O primeiro trabalho brasileiro com grupos terapêuticos de que se tem 

registro foi em 1951, pelo Serviço Nacional de Doenças Mentais. No entanto, sua 

ascensão ocorreu na década de 1960 e, para Mello (2015), o contexto cultural 

contribuiu para o desenvolvimento sólido das terapias grupais: a expressão da 

afetividade, o enaltecimento das identificações grupais e o apoio às descobertas 

pessoais, além de se apresentar como um recurso financeiramente mais viável.  

As configurações destes grupos podem ser estabelecidas de formas 

variadas: como formas de discussão e instrução, como uma prevenção ao tratar 

sobre uma doença, como grupos de espera, grupos abertos, grupos de doentes 

específicos – os formatos são variados (Fernandes, 2003). 

Os grupos abertos da Universidade Estadual de Londrina surgiram 

inicialmente como grupos de espera em decorrência da alta demanda de 

atendimentos individuais pela Clínica Psicológica. Os grupos de espera tinham 

como objetivo estabelecer um vínculo da instituição com o indivíduo, além de 

diminuir a evasão daqueles que aguardavam bastante tempo na fila de espera, 

possibilitando assim também um espaço de escuta. Posteriormente, o grupo 

mudou sua configuração de grupo de espera de inscritos para a psicoterapia para 

grupo aberto a quaisquer interessados, funcionando para indivíduos que estavam 

ou não vinculados com a clínica e sem controle de frequência, isto é, sem a 

exigência de comparecimento constante e perda da vaga em decorrência da 

ausência em encontros, como o contrato estabelecido na psicoterapia. Essa 

mudança possibilitou uma heterogeneidade maior entre aqueles que 

frequentavam o grupo, que é dividido em três faixas etárias: infantil, adolescente 

e adulto. 

Ainda que um grupo diga respeito a uma faixa etária específica, essa 

heterogeneidade ainda é considerável, como escreveu Osório em “Grupoterapias: 
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abordagens atuais” (2008), onde descreve uma experiência com um grupo 

adulto, com jovens de 20 a 25 anos, um senhor viúvo de 55 anos e uma senhora 

já divorciada. O autor contou que a interação dos indivíduos de meia idade com 

os mais jovens foi essencial na superação de preconceitos e na compreensão das 

diferentes fases da vida.  

 

Método 

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência advindo da 

coordenação de dois grupos para adultos distintos, dentro do projeto de extensão 

2247. O primeiro grupo é realizado às segundas feiras à tarde e o segundo 

acontece nas terças feiras pela manhã. Para efeitos da presente discussão serão 

focalizadas as diferenças entre como se apresentam esses grupos, que embora 

sejam orientados por uma mesma proposta se desenvolvem de maneiras 

diferente. 

 

Resultados e Discussão 

O grupo do período matutino conta com grande rotatividade de 

participantes, apenas dois membros apresentam uma frequência estável. 

Decorrente dessa rotatividade percebe-se certa dificuldade em instalar um 

processo de cunho mais reflexivo dentro do grupo, o que dificulta a proposição de 

tarefas abstratas; tornando necessário recorrer para a via expressiva, quase 

sempre por meio de atividades artísticas e manuais. Ainda nesse sentido, 

acrescenta-se o fato de que este grupo matutino é constituído quase em sua 

totalidade por mães ou responsáveis que chegam ao serviço por estarem 

acompanhando seus filhos que frequentam o grupo infantil ou adolescente, 

percebe-se que essas participantes não se implicam tanto no processo que está 

sendo estabelecido por não chegarem com um sentimento de pertencimento. 

Dessa forma, é através da arte que o grupo vem se estabelecendo, a atividade 

servindo como um objetivo comum que viabiliza o diálogo. É, então, a partir das 

falas que surgem enquanto a atividade está sendo desenvolvida, que as 

coordenadoras podem fazer apontamentos, buscar alguma forma de reflexão e é, 

também, o momento em que os participantes se mostram, segundo Fernandes 
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(2000) por meio de falas paralelas, rabiscos ou desenhos feitos durante o grupo 

podem ser percebidos conteúdos de ordem psíquica.  

O grupo vespertino, por sua vez, possui alguns membros mais assíduos, 

dois deles frequentando o grupo há mais de um ano. Essa frequência mais 

consistente permite que os participantes se conheçam mais e interajam melhor 

entre si, facilitando a troca de experiências proposta pelo grupo. Uma vez que os 

indivíduos possuem um conhecimento maior acerca dos relatos uns dos outros e 

também por compartilharem o mesmo espaço já há algum tempo, sentem-se mais 

confortáveis para dividir visões e reflexões. Como no outro grupo, a maioria dos 

participantes do período vespertino vem trazer filhos ou netos e acabam por 

participar das atividades destinadas ao público adulto. A ideia de possuírem esta 

questão em comum, que é trazer familiares ao atendimento, faz com que os 

assuntos do grupo frequentemente esbarrem no tema familiar. Ainda que grande 

parte dos participantes frequente o grupo há um tempo considerável, é comum a 

chegada de novos membros toda semana. O nível de entrosamento permite que 

as coordenadoras contem com a ajuda dos membros mais antigos para explicar o 

funcionamento do grupo àqueles que chegaram recentemente. Em decorrência 

deste entrosamento, algumas vezes os relatos, reflexões e trocas de experiências 

acabam acontecendo antes mesmo da apresentação da atividade. Por isso, as 

atividades com um cunho mais reflexivo costumam funcionar no grupo. As 

atividades artísticas, por sua vez, também têm um bom funcionamento, e muitas 

vezes os diálogos do grupo acontecem durante a execução destas atividades.  

Apesar de algumas das atividades desenvolvidas nos grupos vespertino e 

matutino serem iguais, as diferentes disposições e rotatividade de membros 

permitem que haja um desenrolar diferente em cada um. Mesmo com uma ideia 

inicial para a realização de cada dinâmica, é necessário que as coordenadoras 

saibam desenvolver as atividades da forma mais adequada, estando atentas para 

os recursos necessário a serem adotados, visando um melhor funcionamento do 

grupo em questão. Os recursos certos para cada grupo são de suma importância, 

já que atividades exclusivamente reflexivas podem não ser produtivas em grupos 

menos coesos, enquanto atividades com um cunho artístico podem produzir 

efeitos positivos nestes grupos.  
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Ainda que possuam diferenças consideráveis, os dois grupos satisfazem a 

premissa de grupo aberto, não possuindo controle de frequência e exclusão de 

participantes devido a ausências nos encontros grupais realizados, em 

decorrência disso, havendo uma grande rotatividade por parte dos seus membros 

- algumas presenças mais pontuais, outras mais duradouras. Como alguns 

autores destacam, esta variação presente nos grupos abertos condiz com um 

cenário mais real e menos limitado ao setting terapêutico:  

Com relação a escolha de pacientes para os grupos, o mais interessante 

parece ser a opção pela heterogeneidade. Não existe na sociedade um 

ambiente hermeticamente controlado e homogêneo, por que então tornar 

o grupo assim? (Rosa, 2011, p. 583) 

 

Considerações Finais 

Conclui-se que os grupos de caráter aberto são dinâmicos e em certa 

medida imprevisíveis, visto que não se tem certeza sobre quem estará presente 

no próximo encontro, sobre como será a interação dos novos participantes, entre 

outros. Esse tipo de configuração faz com que grupos que se constituem da 

mesma proposta assumam características dispares, dado que são formados por 

participantes diferentes, que carregam consigo suas questões e características. 

Fica então a reflexão de que para estar na coordenação de grupos abertos 

é necessário ter flexibilidade para lidar e acolher o novo, bem como selecionar 

atividades que estejam de acordo com o perfil, ainda que momentâneo, expresso 

no grupo. E é a partir dessa flexibilidade que a coordenação consegue executar 

seu papel, que vem esboçado nas palavras de Fernandes (2000) “Penso que sua 

tarefa é mesmo de auxiliar, fazer intervenções, esclarecimentos e procurar 

salientar fatos que estejam ocorrendo e possibilitar ao grupo aprofundar o 

conhecimento de si mesmo enquanto membros do grupo.”.  
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Resumo 

O projeto “Intervenção psicanalítica no ambulatório multiprofissional em saúde 

da mulher” busca oportunizar a inserção do estudante de psicologia no cenário 

da saúde, a partir do referencial psicanalítico. Os discentes entram em contato 

com os três níveis de atenção: primário, secundário e terciário, sendo essa 

iniciativa vinculada à residência multiprofissional em Saúde da Mulher, 

estimulando também o contato com a realidade dos serviços de saúde. Objetiva-

se com este trabalho relatar a experiência no Hospital Universitário, nas unidades 

feminina e maternidade. As atividades dos estudantes no hospital consistem em 

acompanhar e realizar triagens multiprofissionais e atendimentos psicológicos. 

Essas triagens buscam levantar dados sociodemográficos, histórico de saúde e as 

concepções subjetivas do paciente frente à internação. Não somente, neste 

momento, os profissionais realizam orientações e acolhem demandas pontuais 

dos pacientes. O objetivo da triagem multiprofissional consiste tanto em verificar 

demandas para os atendimentos individuais quanto em auxiliar em questões 

básicas de acesso à saúde. Já nos atendimentos, a psicologia busca realizar um 

trabalho de escuta e acolhimento dos pacientes e de seus acompanhantes, 

trazendo a possibilidade de fala sobre o período de internação, os sofrimentos e 

angústias. Percebeu-se que o trabalho no hospital é um desafio, devido às 

dificuldades na execução e a predominância da visão biomédica, decorrente da 

falta de espaço do psicólogo dentro da equipe, sendo solicitado quando há 
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dificuldades no manejo do paciente. Há também dificuldades por conta das 

diferenças no atendimento clínico, que possui particularidades neste contexto, a 

partir de uma intervenção breve, pontual e de urgência, fora do setting 

psicanalítico tradicional e dentro de um ambiente de sofrimento e doença. Nesse 

sentido todo esse manejo e experiência faz com que esta seja uma oportunidade 

de aprendizagem e desenvolvimento profissional, em um campo amplo, na qual 

a psicologia muito pode contribuir. 

Palavras-chave: Saúde; Mulher; Psicanálise; Hospital; Multidisciplinar. 

 

Introdução 

A saúde da mulher é uma área interdisciplinar, que se preocupa com “a 

saúde física e mental da mulher, desde a adolescência até a terceira idade” (Silva, 

Tambelini, Verceze & Cordeiro, 2018, p. 3). Essa perspectiva direcionada ao 

gênero feminino é necessária devido as especificidades do funcionamento 

orgânico e dos transtornos relacionados a vida reprodutiva (Cordeiro, Reis, 

Spagiari & Adamowski, 2017).   

Além disso, as mulheres estão mais sujeitas a fatores estressores do 

ambiente, como violência, devido aos aspectos socioculturais. Sendo comum 

transtornos psiquiátricos nesse grupo, assim como minimização dos sintomas e 

casos não diagnosticados pelo próprio profissional da saúde (Rennó Júnior, 

Demarque, Lobo, Cavalsan & Silva, 2012).  

Diante disso, o projeto “Intervenção psicanalítica no ambulatório 

multiprofissional em saúde da mulher” busca oportunizar a inserção do 

estudante de psicologia neste cenário, a partir do referencial psicanalítico. Os 

discentes entram em contato com os três níveis de atenção: primário, secundário 

e terciário, sendo essa iniciativa vinculada a residência multiprofissional em 

Saúde da Mulher, estimulando também o contato com a realidade dos serviços de 

saúde. Desse modo, este trabalho buscou analisar a experiência de discentes de 

psicologia no nível terciário de atenção à saúde, explicitando as possibilidades de 

atuação nessa área, através do referencial psicanalítico.  

 

Objetivos 
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Objetiva-se com este trabalho relatar a experiência de estudantes de 

psicologia no Hospital Universitário, nas unidades feminina e maternidade, 

refletindo acerca das possibilidades e desafios da atuação multidisciplinar no 

nível terciário de atenção à saúde, a partir do referencial psicanalítico.  

 

Método 

Este trabalho trata-se de um relato de experiência acerca da participação 

em um projeto de extensão no Hospital Universitário, de uma universidade 

pública no Norte do Paraná, durante o período de maio a outubro de 2019. Houve 

a frequência de visitas semanais as alas feminina e maternidade, onde foram 

realizadas atividades de triagem multidisciplinar e atendimento psicológico.   

 

Resultados  

As triagens realizadas buscavam levantar dados sociodemográficos, 

histórico de saúde e as concepções subjetivas do paciente frente a internação. Não 

somente, neste momento, os profissionais e estagiários realizavam orientações e 

acolhiam demandas pontuais dos pacientes. O objetivo da triagem 

multiprofissional consiste tanto em verificar demandas para os atendimentos 

individuais quanto em auxiliar em questões básicas de acesso à saúde. Durante o 

período de trabalho foram realizadas 55 triagens na unidade feminina e 20 na 

maternidade.  

Já nos atendimentos, a psicologia busca realizar um trabalho de escuta e 

acolhimento dos pacientes e de seus acompanhantes, trazendo a possibilidade de 

fala sobre o período de internação, os sofrimentos e angústias. Foram realizados 

15 atendimentos individuais de pacientes e acompanhantes, sendo as principais 

queixas referentes à ansiedade, estados deprimidos e o tempo de internação.  

 

Discussão  

A psicologia busca realizar um trabalho de escuta, suporte e acolhimento 

dos pacientes (Cordeiro et al., 2017) e de seus acompanhantes, auxiliando na 

elaboração acerca do período de internação, e de questões do adoecimento e 
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outros sofrimentos. O trabalho no hospital apresenta particularidades devido à 

complexidade dos casos, geralmente de alto risco, e diferenças da condução dos 

atendimentos clínicos neste contexto, a partir de uma intervenção breve, pontual 

e de urgência, fora do setting psicanalítico tradicional e dentro de um ambiente 

de sofrimento e doença. 

Percebeu-se que o trabalho no hospital é um desafio, devido às 

dificuldades na execução e a predominância da visão biomédica, decorrente da 

falta de espaço do psicólogo (e do psicanalista), dentro da equipe, sendo solicitado 

quando há dificuldades no manejo do paciente. Nos casos de encaminhamento 

para o setor da psicologia, a queixa advém do profissional, visto que o pedido de 

consulta muitas vezes decorre da dificuldade do profissional da área da saúde em 

lidar com a subjetividade, tendo o psicanalista, a partir do seu trabalho, a função 

descobrir se há uma real demanda psíquica para o atendimento (Moretto & 

Priszkulnik, 2014). 

O projeto, por estar em contato com a residência multiprofissional, 

permite que exista uma abordagem integral, garantindo um cuidado tanto no 

âmbito orgânico, quanto na perspectiva psicológica. Moretto e Priszkulnik (2014, 

p. 297) expõe que, a partir do discurso interdisciplinar, é necessário que “os 

analistas sustentem teórica e clinicamente suas intervenções em campos mais 

amplos, sem perder de vista a especificidade e a Ética da Psicanálise, que está 

desarticulada dos ideais e do bem-estar”.  

Para além dos desafios do psicanalista no hospital, entrar em contato com 

trabalho multidisciplinar em saúde durante a graduação permite o 

desenvolvimento de habilidades crítico-reflexivas, advindas do trabalho em 

equipe e da necessidade de manejar os conhecimentos específicos de cada 

profissão, a fim de entregar um atendimento integral, humanizado e eficaz as 

mulheres hospitalizadas. Nesse sentido todo esse manejo e experiência faz com 

que esta seja uma oportunidade de aprendizagem e desenvolvimento 

profissional, em um campo amplo, na qual a psicologia (e a psicanálise), muito 

pode contribuir. 
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Resumo 

Os “Grupos Reflexivos com Pretendentes à Adoção” (GRPA) são fruto de uma 

parceria entre a universidade dos pesquisadores e Comarcas do estado de São 

Paulo. Funcionam como a etapa de preparação psicossocial para os pretendentes, 

obrigatória pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no processo de 

habilitação para adoção. Com a intenção de permitir uma discussão mais 

subjetiva e aprofundada sobre o projeto de adoção, os GRPA têm utilizado 

fotografias como objeto mediador numa dinâmica grupal, tomando como 

referência o trabalho de mediação de Vacheret (2000), para auxiliar o acesso a 

conteúdos inconscientes. Utiliza-se 20 fotos numeradas, apresentadas aos 

participantes, que são orientados a escolherem uma que os remeta à adoção. Após 

a escolha, cada participante é convidado a falar livremente sobre sua foto e 

dialogar com os outros pretendentes sobre os temas que surgirem. A partir disso, 

o objetivo desse estudo é investigar como o uso desse instrumento mediador tem 

mailto:anaclarafusaro@usp.br
mailto:bruno.bones.costa@usp.br
mailto:zanzimcatia@gmail.com
mailto:giovannabittencourt@usp.br
mailto:rafalima@usp.br
mailto:isagomes@usp.br


A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 232 

possibilitado a emergência de conteúdos e sentimentos relacionados a adoção, de 

difícil expressão verbal. Embora o tratamento dos resultados tenha sido 

quantitativo, propõe-se também uma discussão qualitativa. Todas as fotos foram 

escolhidas nos GRPA analisados. A mais escolhida, somando um total de dez 

escolhas, foi a Foto 19, que apresenta uma ampulheta. As Fotos 15, que 

apresentam uma criança oriental e uma mulher ocidental abraçadas, e a 17, um 

casal inter-racial com sete crianças de diferentes etnias, também tiveram altas 

porcentagens de escolha. É possível refletir que a Foto 19 possibilitou a 

emergência de sentimentos de ansiedade e angústia pelo tempo de espera do 

processo de adoção, assim como as Fotos 15 e 17 permitiram depreender 

discussões sobre o perfil da criança e a adoção inter-racial. Tendo em vista o 

caráter obrigatório do grupo, o uso das fotos abre espaço para um 

aprofundamento de questões e proximidade emocional com o projeto de adoção. 

Palavras-chave: adoção; objetos mediadores; grupos; psicanálise. 

 

Introdução 

Os “Grupos Reflexivos com Pretendentes à Adoção” (GRPA) são fruto de 

uma parceria entre a universidade dos pesquisadores e Comarcas do Estado de 

São Paulo. Funcionam como a etapa de preparação para adoção, obrigatória no 

processo de habilitação, para aqueles que buscam a filiação adotiva (Lei 13.509, 

2017). São coordenados por graduandos e pós-graduandos do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo e acontecem em dois encontros, de 

aproximadamente três horas cada. Salienta-se que o presente estudo tratará de 

uma atividade que acontece no segundo encontro dos GRPA: o uso de fotografias 

como objeto mediador em uma dinâmica grupal com os pretendentes à adoção. 

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o programa de preparação 

para pretendentes à adoção pretende oferecer aos candidatos o efetivo 

conhecimento sobre a adoção, tanto do ponto de vista jurídico quanto 

psicossocial. Nesse sentido, objetiva fornecer informações que possam auxiliar os 

pretendentes a decidirem com maior segurança sobre a filiação adotiva, prepará-

los para lidar com as possíveis dificuldades em relação à convivência inicial com 

a criança e o adolescente, além de orientar e estimular as adoções de grupos 

comumente preteridos pelos pretendentes: as “adoções necessárias” (CNJ, 2019). 
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O trabalho de Sequeira e Stella (2014) sinaliza que a preparação 

psicossocial tem se mostrado espaço potencial para que os pretendentes à adoção 

imaginem, pensem e falem sobre suas expectativas e dúvidas à respeito da adoção 

e seus entornos. No entanto, Dantas e Ferreira (2015) evidenciam a dificuldade 

de candidatos à adoção em falar sobre conteúdos e sentimentos que permeiam a 

filiação adotiva como, por exemplo, temas correlatos à origem das crianças e 

adolescentes. Nesse sentido, os GRPA têm utilizado a fotografia, tomando como 

referência o trabalho de mediação de Vacheret (2008), para permitir uma 

discussão mais subjetiva e aprofundada com os pretendentes sobre o projeto de 

adoção. 

De acordo com Zanetti (2013), o uso de recursos expressivos – como a 

fotografia – promove um encontro verdadeiro e inédito entre um sujeito e um 

objeto que, antes disso, não existia. Nesse encontro, o objeto que se cria tem um 

grande potencial de revelar ao sujeito algo sobre ele, sua história, suas angústias 

e seu sofrimento. Para a autora, esse encontro permite colocar em forma algum 

conteúdo que até então não tinha significado, nomeação ou lugar. Nesse sentido, 

os recursos expressivos promovem uma ponte entre fantasia e realidade, mundo 

interno e mundo externo, viabilizando o acesso a um material que permanecia 

inconsciente e que, por meio do objeto, se mostra decodificado, pronto para “ser 

lido” (Vacheret, 2008). 

O uso de fotografias como objeto de mediação nos GRPA acontece da 

seguinte forma: inicialmente, os pretendentes à adoção são divididos em 

pequenos grupos de seis a doze participantes. Em cada grupo são apresentadas 

vinte (20) fotos de acervo público, previamente numeradas, que explicitam 

cenários diversos. Então, os coordenadores dos grupos orientam que os 

participantes escolham uma foto que os remeta à adoção e em seguida, peguem a 

sua foto. Após a escolha, cada participante é convidado a falar livremente sobre 

sua foto e a dialogar com os outros pretendentes sobre os temas que surgirem. 

Por fim, os pequenos grupos se unem e é realizada uma discussão com todos os 

pretendentes sobre os conteúdos e sentimentos que emergiram a partir da 

atividade. 

Assim, o presente estudo se propôs a investigar como o uso de fotografias, 

sendo instrumento mediador no contexto da preparação de pretendentes à 
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adoção, tem possibilitado a emergência de conteúdos e sentimentos de difícil 

expressão verbal, relacionados à filiação adotiva.  

 

Método 

Para este estudo, foram analisadas as escolhas de fotos de 98 pretendentes, 

de quatro diferentes grupos reflexivos. Embora o tratamento dos dados tenha 

sido quantitativo, propôs-se, também, uma discussão qualitativa.  

Primeiramente, foi atribuído um título para cada uma das fotos 

numeradas. Em seguida, foi registrada a frequência de escolha de cada uma das 

fotos, dentre os 98 pretendentes, e os resultados foram organizados em um 

gráfico de barras. A partir deste gráfico, foi possível observar as fotos mais e 

menos escolhidas. Após a tabulação dos dados, foi possível realizar uma análise 

qualitativa dos resultados por meio da discussão das possíveis temáticas que 

envolvem as fotos. 

 

Resultados 

Gráfico 1: Quantidade de Escolhas por Foto 

 

Nota. F = abreviatura para “Foto”.  

De acordo com o Gráfico 1, a foto mais escolhida foi a 19, que apresenta 

uma ampulheta em primeiro plano com um relógio ao fundo, com um total de dez 
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escolhas. Em seguida, com oito escolhas cada, há as fotos 15, em que há uma 

mulher loira com uma criança oriental, e 17, que mostra um casal heterossexual 

com sete crianças. As fotos 5, que apresenta a silhueta de uma gestante em uma 

praia frente ao pôr do sol e 8, que possui um lago com três patos, sendo dois da 

cor preta e um da cor branca, possuem sete escolhas separadamente. 

 

Discussão 

Na realidade brasileira, no contexto da procura pela filiação adotiva, os 

pretendentes procuram por crianças recém-nascidas e de cor de pele parecida 

com a sua (Santos & Pereira, 1999, p. 229), o que, segundo os autores, representa 

uma aproximação ao modelo de família biológico, tratando-se também do modelo 

familiar socialmente mais aceito, uma vez que a filiação adotiva é muitas vezes 

vista com preconceito. 

Em virtude dessa realidade, a adoção interracial é trazida pelos 

participantes de forma pronunciada nesta dinâmica, sendo muitas vezes 

comentada pelos pretendentes que escolhem as fotos 17, 15 e 8. 

Giacomozzi et al (2015) salienta também que há um preconceito na adoção 

de crianças maiores por uma crença de que estas carregam “maus-hábitos” 

advindos de sua história anterior, fator que pode impactar na escolha. Por outro 

lado, há uma crença de que crianças menores adaptam-se mais facilmente à nova 

família porque estas não teriam memórias vívidas de sua vida pré-adoção (Motta, 

1995), podendo ser moldadas a partir das escolhas da nova família.  

Sabe-se, porém, que as crianças pequenas encontram-se em menor 

número em relação a crianças mais velhas. Pouco menos de 4% dos adotandos 

disponíveis à adoção, percentual que corresponde a apenas 195 crianças em todo 

o Brasil, possuem até três anos de idade, ao passo que aproximadamente 91% têm 

mais de sete anos (CNJ, 2019).  

Constata-se, portanto, que boa parte das crianças e adolescentes 

institucionalizados não se enquadram no perfil idealizado pela maior parte dos 

pretendentes (Gomes, Marques & Ishara, 2018), sendo possível observar a 

expressão desse desejo nas fotos 17 e 15. Na primeira, há uma série de crianças na 

foto, porém todas são pequenas, assim como o menino da foto 15. Em virtude do 
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número de crianças, é possível trazer para discussão nos grupos a questão da 

adoção de irmãos, fator que deve ser incentivado de acordo com a Lei 12010/09 

(Brasil, 2009), juntamente com o “estímulo a adoções tardias, de crianças com 

necessidades especiais, portadoras do vírus HIV e (...) interraciais.” (Bicca, & 

Grzybowski, 2014). 

A busca por este perfil pode levar a uma sobrecarga de pretendentes por 

crianças nas menores faixas etárias e acarretar assim em um maior tempo de 

espera. É importante levar em consideração também o tempo necessário para se 

fazer a destituição familiar da criança, que muitas vezes entrará para o cadastro 

mais velha. 

A foto mais escolhida pode representar uma angústia dos pretendentes 

com esta espera. Os fatores mencionados levam a um longo período na fila, na 

espera de uma filiação adotiva, que muitos pretendentes relatam com ansiedade 

e, muitas vezes, indignação. 

Segundo Weber (2000), dos diversos fatores que podem levar pessoas à 

adotar, a infertilidade é o principal. A foto 5, terceira mais escolhida empatada 

com a foto 8, se mostra um importante meio para que se apresentem conteúdos 

inconscientes relativos ao desejo de gestar e a frustração resultante dessa 

impossibilidade, podendo levar a reflexões sobre a criança que não foi possível 

ter.  

 

Considerações Finais 

A partir da dinâmica com uso das fotos nos GRPA, podemos concluir que 

essa intervenção abre um espaço para o aprofundamento de questões e 

proximidade emocional com o projeto de adoção, permitindo a emergência de 

conteúdos inconscientes relacionados à filiação adotiva de maneira mais 

facilitada. Tais conteúdos dizem respeito muitas vezes ao perfil das crianças, 

angústia e ansiedade com o tempo de espera e estigmas e preconceitos 

relacionados à história pregressa dos adotantes, entre outros. 
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Introdução  

Ao levantar uma análise acerca da importância do estágio básico curricular 

oferecido pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) no curso de graduação 

de Psicologia, se faz necessário compreender sua articulação, bem como seus 

objetivos. Tem-se em sua ementa que o graduando deve conhecer as áreas de 

atuação do psicólogo, identificar as demandas sociais contemporâneas, e as 

características do cenário atual no que diz respeito ao mercado de trabalho. 

Assim, o estágio básico possui como objetivo a coleta de informações 

convenientes com a prática psicológica em suas diversas áreas de atuação através 

da observação e ou entrevista; bem como conseguir descrever funções, entender 

os diferentes instrumentos que acompanham o profissional psi e desenvolver 

habilidade de observação e acompanhamento dos processos psicológicos 

(Resolução CEPE/CA nº 126/2018, 2018). É importante ressaltar que as 

atividades proposta pelo estágio aos estudantes do terceiro ano da graduação se 

articulam de forma integral com os apontamentos do Conselho Regional de 

Psicologia, “Faz-se necessário ressaltar que a Formação de Psicólogo nas 

Entidades de Ensino Superior garante a atuação em qualquer área da psicologia.” 

(CRP9, 2015) visto que os estudantes são postos a realizar visitas à diversos 

ambientes de trabalho da psicologia no qual, em fusão com o restante da grade 
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curricular, permitem que estes consigam se preparar tanto para sua futura 

atuação como para os estágios pautados na vivência prática.  

De acordo com Blustein, Phillips, Jobin-Davis, Finkelberg, & Roarke et al 

(1997, como citado em Viera, Caires, & Coimbra, 2011, p. 30) a inserção do 

profissional da psicologia se concretiza enquanto um processo ampliado no 

tempo, que se vivencia no sujeito e o influência através de múltiplos fatores que 

se associam com a pessoa e com os diferentes contextos no qual está inserida. Tal 

qual, se conduziu o cuidado como ponto central de nossa discussão e como este 

se porta frente à multiplicidade de formas de ser, nas mais diversas áreas. Ao falar 

de cuidado, entende-se que não há como este vir desvinculado da idéia de saúde, 

e sendo o SUS uma referência mundial neste campo, apresenta-se neste trabalho 

uma junção de sete áreas de atuação da psicologia com a Política Nacional de 

Humanização (PNH)  que busca colocar os princípios do SUS (universalidade, 

integralidade e equidade) no cotidiano dos profissionais da saúde. 

Com base no exposto o objetivo do presente trabalho foi demonstrar a 

pluralidade da atuação de profissionais psi como transformadora de experiências 

e preconceitos em estagiários do terceiro ano da graduação em Psicologia da 

Universidade Estadual de Londrina na disciplina de Estágio Básico, bem como 

compreender o vínculo do cuidado nas múltiplas formas de ser, levantar 

questionamentos acerca do que significa cuidado, como realizá-lo de forma 

humana e afetiva e problematizar os saberes psi enquanto suficientes para 

cumprir com a demanda das instituições que contratam esses profissionais.  

 

Método 

Foram coletados e analisados relatos de experiência de três alunos do 

terceiro ano do curso de Psicologia a partir de suas vivências no Estágio Básico. 

As áreas contempladas ao longo de sete visitas foram: psicodrama, psicologia 

educacional, psicologia clínica, psicologia organizacional, psicologia da saúde, 

psicologia do trânsito e psicologia do desenvolvimento. 

As idas eram decididas pelos discentes com a aprovação da docente 

responsável. O contato com os psicólogos responsáveis no campo era feito pelos 

estagiários, sendo realizadas ao longo dos meses de maio e outubro, apoiadas por 
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um instrumento para coleta de dados: uma entrevista semiestruturada. Junto a 

isso, foram realizadas supervisões junto à docente responsável para a discussão 

das informações coletadas e troca de experiências, com posterior confecção de 

relatos de experiência.  

Os registros das visitações de 3 alunos foram coletados e analisados neste 

trabalho, permitindo reflexões levando em conta os atravessamentos de suas 

expectativas sobre a profissão futura bem como suas visões de mundo, 

transpassados pela história subjetiva e sua forma de sentir e pensar.  

 

Resultados e Discussão 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde pode ser definida como 

“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência 

de afecções e enfermidades”. E por sua vez, a Política Nacional de Humanização 

(PNH) do Sistema Único de Saúde (SUS) provê indicações para a implementação 

de uma metodologia baseadas nos princípios do SUS, buscando mudanças no 

modo de gerir e cuidar.  

Para a PNH, cuidar é um processo que requer estratégias co-construídas 

pelos profissionais envolvidos e os alvos de suas ações. Segundo a sua proposta, 

o cuidado deve ser edificado através das relações humanas, no contato entre as 

partes por meio de uma comunicação efetiva e eficiente. Saberes diversos podem 

produzir saúde de forma corresponsável pelo meio da construção de relações de 

confiança, compromisso e vínculo engendrando sua rede socioafetiva (Ministério 

da Saúde, 2013). 

A partir da análise dos relatos, percebe-se que o cuidado é ponto central 

para a prática da psicologia, independente de sua área de atuação. A partir do 

relato destacado, foi percebida a importância do cuidado: "A psicologia atua na 

empresa a partir de um olhar humano. É preciso gostar de pessoas e de servir o 

outro." (Participante 1). Nota-se ainda a necessidade do alinhamento dos 

profissionais com valores humanos como acolhimento, responsabilidade e 

honestidade, prezados pela Política Nacional de Humanização e desenvolvidos no 

cotidiano profissional. 
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No entanto, percebe-se como a psicologia encontra barreiras para atuar, 

em face às demandas requisitadas pelas instituições. O cuidado precisa ser 

reinventado em cada momento da atuação, como demonstrado no trecho acerca 

da psicologia escolar: “É preciso conversar com o professor, com a família, juntar 

o que foi observado, costurar tudo numa análise e devolver como intervenção 

para a sala de aula. (...) É indispensável prevenir, observar e planejar." 

(Participante 1). 

Não existe um protocolo para a atuação da psicologia em si, sua prática é 

um exercício de afetos embasados por teorias e uma ética próprias, porém flexível 

e adaptável para o contexto em que se encontra.  Portanto a profissão de psicólogo 

exige do profissional uma boa capacidade de análise, sensibilidade, síntese e 

transformação das informações captadas em ações práticas e efetivas no sentido 

da promoção do cuidado. É preciso saber lidar com o sofrimento de forma 

acolhedora, em ambientes que nem sempre estarão precisando um tecnicismo, 

mas sim um olhar humano. 

O trabalho multidisciplinar é importante para a promoção desse cuidado, 

no entanto é essencial reconhecer o lugar da psicologia em cada ambiente, bem 

como suas dificuldades e limitações. O trecho a seguir demonstra a mutabilidade 

da profissão como uma forma de produção de cuidado no encontro com o outro: 

“A psicóloga disse que observa muito cuidado e carinho por parte dos outros 

profissionais (enfermeiros/fisioterapeutas) que atuam na casa em relação aos 

idosos, mas que percebe que eles dão pouca atenção para coisas não práticas, e 

assim, seu trabalho, o papel da psicologia, é dar exatamente esse olhar não prático 

e que falta.” (Participante 2).  

As experiências do estágio transformaram os discentes, tirando-os de seu 

local de preconceitos, construindo uma visão mais consciente de suas 

expectativas enquanto futuros profissionais psi. O Estágio Básico exemplificou a 

relação de cuidado apresentado pelo currículo acadêmico em uma experiência 

prática, aplicada a um contexto social e de trabalho, fornecendo argumentos para 

a decisão sobre a escolha de preferências dentro da psicologia. Isso é evidenciado 

pela subjetividade de cada integrante, em sua forma singular de sentir e pensar. 

Quanto às possibilidades de atuação dos profissionais psi, a visita ao Atiaru 

– Instituto de Psicodrama proporcionou diversas reflexões quanto à 
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responsabilidade da categoria. O nome do instituto deriva de uma crítica à 

importação de conhecimento sem que haja as necessárias compensações à cultura 

brasileira. Atiaru é um ritual de purificação das relações humanas proveniente de 

comunidades indígenas, nas quais os participantes buscam purificar o grupo por 

meio desse ato. A proposta desse instituto é a de desenvolver um psicodrama com 

características nacionais. “Um cruzamento entre o Psicodrama, fundado em 

Viena, e as singularidades brasileiras” (Estagiário 3). Frente a isso, encontra-se o 

papel do psicólogo como gerador de conhecimentos que embasam o cuidado, de 

modo ético e contextualizado à sua realidade. 

Em outra visita, desta vez ao Ambulatório Escola do Hospital de Clínicas 

(AEHC) da UEL, o contato com profissionais da residência em Psiquiatria da 

UEL, bem como a entrevista com uma professora, trouxe aos estagiários a 

necessidade de se pensar sobre o princípio da Integralidade do SUS; e também 

em como pô-lo em prática por meio dos recursos humanos disponíveis na rede 

pública.  

Ambulatório Escola do Hospital de Clínicas (AEHC) da UEL, por se tratar 

de uma residência de caráter multidisciplinar, corresponde ao proposto na PNH. 

Tal fato pode ser retirado do trecho “As atividades realizadas pela entrevistada 

normalmente tem caráter multidisciplinar, atentando à necessidade de 

Integralidade, um dos 3 pilares do SUS” (Estagiário 3). 

 

Considerações Finais 

A partir deste trabalho, nota-se a importância do estágio em vários locais 

de atuação profissional diferentes assim como a interação com outros 

profissionais da saúde para otimizar a formação de um alicerce que insere os 

estudantes nos campos de atuação da psicologia e nos estágios obrigatórios, 

ambientes pautados na vivência prática e multidisciplinar.  

Concluímos também que foi através desse estágio que pudemos 

correlacionar os conhecimentos a respeito da Humanização em Saúde (PNH) e 

dos princípios do SUS,com a prática profissional do psicólogo em diferentes 

contextos. Esta vivência possibilita que os estudantes problematizem e 

desenvolvam habilidades sociais de humanização e um olhar mais particular para 
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o sofrimento humano nas diversas áreas em que o psicólogo pode atuar bem como 

exercer a inclusão de outros profissionais da saúde no exercício do cuidado. 
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Resumo 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é outorgado pela Constituição de 1988, 

estabelecendo princípios de integralidade e universalidade. A Atenção Primária à 

Saúde (APS) é considerada porta de entrada para o SUS. As Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) são, então, os serviços de saúde em território. Para garantir a 

qualidade e acesso à saúde, estratégias de territorialização são necessárias. 

Objetiva-se aqui relatar a experiência do estágio em Psicologia que teve como 

atividade fazer um levantamento socioeconômico, demográfico e epidemiológico 

parcial das casas e seus moradores da rua Celeste Conto Moro, pertencente à área 

de abrangência da UBS Jardim Padovani em Londrina-PR. Tratou-se de uma 

pesquisa documental que sistematizou os dados coletados pelas Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS) por meio das Fichas de Cadastramento Domiciliar 

e Individual. Os resultados apontaram que a população do bairro é 

maioritariamente feminina, em idade adulta, heterossexual e parda, sem trabalho 

formal, vivendo com 0,2 de salário mínimo, sem acesso a benefícios sociais, 

usuária de álcool e hipertensa. Considera-se que, mediante a esta 

territorialização, é possível se fazer um diagnóstico prévio do território que indica 

necessidade de intervenções a níveis de saúde, sociais e educacionais, tais como 

ações para inclusão em políticas públicas, capacitação de mão de obra e controle 

de saúde, principalmente, hipertensão e diabetes. Este estágio pode também 
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contribuir para o entendimento dos possíveis lugares que a Psicologia pode atuar 

dentro da saúde pública, para além do atendimento clínico tradicional. 

Palavras-chave: Territorialização; Atenção Primária à Saúde; Estratégia Saúde 

da Família; Sistema Único de Saúde; Estágio em Psicologia. 

 

Introdução 

A história das políticas públicas de saúde no Brasil diz de diretrizes sempre 

pouco voltadas para a saúde da população, de fato (Ramos & Netto, 2017). Em 

um primeiro momento de legislação sobre saúde no país, ainda na época colonial, 

saúde pública estava intimamente ligada à caridade e aos pobres (Escorel & 

Teixeira, 2012). Substancialmente muda-se os paradigmas de oferta de saúde 

pública no Brasil no início dos anos de 1920, com o primeiro esboço de um 

sistema previdenciário (Lobato & Giovanella, 2012). Já em 1953, com a criação 

do Ministério da Saúde (MS), preocupou-se também com o direito à saúde da 

população trabalhadora rural, e marca-se a era varguista tendo a saúde como um 

direito trabalhista ou serviço privado (Asensi, 2013). 

Com a entrada de Juscelino Kubistscheck (1956-1961) na presidência do 

Brasil, os investimentos à saúde pública ganharam uma configuração privada: 

houve crescimentos significativos dos grupos médicos, com políticas de caráter 

neoliberalistas (Ramos & Netto, 2017). Em 1964 o Brasil sofre com a instauração 

da ditadura militar: nesta época, delineou-se uma saúde pública de “natureza 

preventiva e as atividades epidemiológicas e de vigilância sanitária [...] e as 

atividades de cunho assistencialista – e não contributivo – permaneciam sendo 

prestadas pelas instituições de caridade” (Ramos & Netto, 2017, p. 51). 

Assim, consolida-se um sistema de saúde totalmente desigual, o que gera 

insatisfação e questionamentos em diversos âmbitos sociais. É a partir desta 

revolta, então, que culmina o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira e a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (CNS), responsáveis diretos pelo capítulo sobre 

saúde na Constituição brasileira de 1988, sistematizando a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS), estabelecendo princípios de gratuidade, universalidade e 

qualidade para todos. 
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Desde então, o SUS é um sistema que vem exigindo uma constante revisão 

de estratégias de efetivação de seus princípios. Segundo Marques e Mendes 

(2003) movimentos foram feitos para priorizar a qualidade e o acesso à saúde, 

principalmente a nível da Atenção Primária à Saúde (APS), tais como, em 1995, a 

criação do Programa Saúde da Família (PSF) - em 2011 passa a ser denominado 

Estratégia Saúde da Família (eSF). Com uma APS mais fortalecida 

estrategicamente o SUS assume-a como porta de entrada. O caráter universal do 

SUS e ter a APS como porta de entrada impõe certo arranjo territorial para a 

organização dos serviços que compõem este sistema de saúde (Faria, 2013). A eSF 

tem como fundamento a territorialização como um dos pressupostos básicos do 

trabalho das equipes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), serviço que compõe 

a APS (Araújo et al, 2017). 

A territorialização configura-se como uma ferramenta de planejamento de 

ações de saúde, tendo em vista que a partir desta, é possibilitado conhecer 

aspectos ambientais, sociais, demográficos, econômicos e epidemiológicos de 

determinada área, resultando em um montante de informações necessárias para 

desenvolver, efetivamente, intervenções à comunidade (Carvalho, Brandão, & 

Santos, 2015; Campos & Foster, 2008). Levantamentos e mapeamentos são 

estratégias de aplicação da ferramenta de territorialização, uma vez que 

sistematizando os dados do território auxiliando o profissional que atuará 

naquela região e comunidade. 

O trabalho aqui apresentado trata-se de uma atividade de estágio em 

supervisionado em saúde I, identificado como 6EST213, realizado no período de 

um ano letivo, em 2018, na UBS Jardim Padovani, na zona Norte da cidade de 

Londrina-PR. As estagiárias trabalharam com a psicóloga residente da UBS 

auxiliando-a nas estratégias de territorialização e enfrentamento de demandas. 

 

Objetivos 

Geral: Fazer um levantamento sociodemográfico e epidemiológico parcial 

das casas e seus moradores da rua Celeste Conto Moro, pertencente à área de 

abrangência da UBS Jardim Padovani em Londrina-PR. 
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Específico: Sistematizar as informações recolhidas, direta ou 

indiretamente, pelas Agentes Comunitárias de Saúde (ACS). 

Esboçar planejamento de ações de saúde futuras e intervenções 

educacionais e sociais mediante aos resultados do levantamento 

sociodemográfico e epidemiológico. 

 

Metodologia 

Tratou-se de uma pesquisa documental, tendo em vista que o 

levantamento sociodemográfico e epidemiológico da Rua Celeste Conto Moro foi 

iniciado devido a uma demanda das ACS da UBS do Jardim Padovani, com intuito 

de sistematizar os dados coletados por estar nas Fichas de Cadastramento 

Domiciliar e Individual. As ACS tinham em mãos o cadastramento de apenas 41% 

das casas, ou seja, 107 residências e 393 moradores foram contabilizados neste 

levantamento. Os dados do levantamento foram os dados recolhidos pela Ficha 

de Cadastramento Domiciliar e Individual, ficha esta elaborada pelo Ministério 

da Saúde. 

As variáveis recolhidas no Cadastramento Domiciliar foram: a) Situação 

da moradia (financiada, alugada, própria, cedida e não informado); b) Número 

de pessoas por casa; c) Faixa etária dos moradores; d) Sexo dos moradores; e) 

Usuários de álcool, tabaco e/ou outras drogas; f) Portadores de doenças como 

Hipertensão Arterial (HAS), Diabetes (DM); g) Portadores de alguma deficiência 

física e/ou mental; h) Portadores de algum transtorno mental; i) Renda mensal 

familiar; j) Se há alguém da casa que recebe algum benefício social; k) Número 

de animais por casa. 

As variáveis recolhidas no Cadastramento Individual foram: a) Cor/etnia; 

b) Sexo; c) Ocupação; d) Situação no mercado de trabalho; e) Escolaridade; f) 

Relação de parentesco com o responsável pelo imóvel; g) Participação em grupo 

comunitário; h) Plano de saúde, h) Renda per capita; i) Orientação 

sexual/identidade de gênero; j) usuários de álcool, tabaco e/ou outras drogas; k) 

Portadores de HAS, DM, acamados, gestantes e outras situações de saúde. 

Foram feitas duas tabelas em Excel para tabelar os dados existentes nas 

fichas: uma tabela correspondia aos dados domiciliares e a outra aos dados 
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individuais. As tabelas continham as variáveis nas fichas e suas respostas. Após a 

tabulação dos dados, foram produzidos gráficos para a melhor visualização dos 

dados. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos a partir da coleta de dados mostram que grande 

parte da população residente da rua Celeste são do sexo feminino (52,5%). Das 

107 casas, contabilizadas, 80 (74,76%) delas se encontram em situação de 

financiamento, e 26,16% abrigando em sua maioria 4 pessoas por casa. 

Foram observados dados interessantes a respeito da ocupação dos 

indivíduos, visto que a maioria das fichas (59%) não apresentam este dado, 

dentre os que mais apareceram 9,4% não trabalham, 3,3% são pedreiros, 2,5% 

são estudantes, dentre outras ocupações. Este fenômeno também observado na 

variável de situação no mercado de trabalho, sendo que 149 fichas que não 

constam tal informação, 26,71% desta população não trabalha e 9,92% ocupam 

cargos autônomos. 

Ao analisar os dados pode-se se inferir que devido ao fato do indivíduo não 

estar empregado não lhe é perguntado qual a sua ocupação. Cabe-se a 

diferenciação do trabalho formal com carteira assinada e o trabalho informal, 

assim se o indivíduo não possui um trabalho formalizado considera-se que ele 

não tem uma ocupação.  Pode-se levantar uma possível correlação com o número 

de indivíduos desempregados e a baixa escolaridade, já que 68% possuem apenas 

o ensino fundamental. A literatura aponta que o mercado de trabalho tem exigido, 

cada vez mais, mão de obra qualificada, logo, a população que não atinge a 

escolaridade exigida encontra-se em situação de desemprego ou em empregos 

precários. Outro dado relevante é a baixa renda per capita observada na 

população, sendo 109 indivíduos sobrevivem com 0,2 salário mínimo, referente 

à R$190,80, tendo a segunda posição 90 indivíduos com 0,1 de salário, sendo 

R$95,40.     

Outro dado constatado foi de que 55 (51,50%) residências sobrevivem com 

apenas um salário mínimo, seguida por 20 (18,69%) residências com dois salários 

mínimos, valendo ressaltar que apesar da precariedade financeira apenas 5 
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famílias declararam receber algum tipo de benefício. Tal dado informa que as 

políticas públicas sociais não alcançam grande parte da população do bairro 

mesmo tendo como um dos pré-requisitos, para se beneficiar do Programa Bolsa 

Família, ter a renda familiar mensal per capita entre R$77,01 e R$154,00, e 

22,90% da população estudada se enquadra nesse quesito. Tais dados 

surpreendem, pois, segundo Castro, Walter, Santana e Stephanou, os principais 

objetivos do Bolsa Família estão sendo atingidos, incluindo o principal, que é a 

redução da pobreza. Cabe-se estudar por que a população do Vista Bela não tem 

acesso às políticas públicas.  

Em relação aos usuários de álcool, tabaco e outras drogas, foram 

contabilizados respectivamente 72 (67,28%), 28 (26,16%) e 10 (9,34%) 

residências que apresentam no mínimo 1 indivíduo usuário. Também foram 

levantados dados sobre a saúde dos moradores, que constatou que 40% dos 

domicílios apresentam indivíduos com hipertensão, seguidos por 24% com 

diabetes, 21% com problemas relacionados a saúde mental e 14% apresentam 

algum tipo de deficiência. Segundo dados, atuais, do Ministério de Saúde 24,7% 

da população que brasileira afirma ter diagnóstico de hipertensão, 9% possuem 

diabetes, 86% algum transtorno mental e 6,7% possuem alguma deficiência física. 

Tais dados mostram que a população do Vista Bela está acima da média nacional 

em relação a hipertensão e deficiência física e abaixo em diabetes e transtornos 

mentais. 

Posteriormente foi realizado o levantamento com dados individuais dos 

moradores, cerca de 393, reafirmando que a maioria dos indivíduos são do sexo 

feminino e se encontram na idade adulta, sendo a maioria declarada 

heterossexual, não aparecendo outras identidades de gênero. A maioria 

populacional se declara parda, contando com 133 (33,84%) dos 393 moradores. 

O fato de não haverem sido assinaladas identidades de gênero trans ou travesti, 

e orientações sexuais para além de heterossexual (com exceção das pessoas que 

preferiram não informar) é relevante, assim como poucas pessoas se declararem 

pretas. A partir deste dado observa-se a dificuldade da população em se assumir 

como uma minoria devido à inúmeras formas de violência vividas assim como o 

despreparo da saúde pública em oferecer um acesso digno à esta população. Além 

de haver medo ao se assumir para um desconhecido, no caso as ACS, a fim de 
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evitar violências. Outro fato observado é a de que as ACS terem receio e/ou 

vergonha de perguntar à população sua orientação sexual.   

Em relação aos dados referentes ao uso de substâncias, o número de 

indivíduos usuários de álcool, tabaco e outras drogas contam respectivamente 

com 28 (7,12%), 69 (17,55%), 10 (2,54%) da população geral. Acredita-se que o 

número de usuários de outras drogas seja maior, portanto há dificuldade para 

assumir-se como tal devido a visão negativa que a sociedade tem a respeito de 

usuários de drogas ilícitas. O preconceito sofrido pela sociedade faz com que os 

usuários escondam sua condição a fim de evitar experiências de discriminação. 

Já em relação a saúde foram contabilizados 48 (12,21%) indivíduos com 

hipertensão, 27 (6,87%) com diabetes, 17 (4,32%) com problemas relacionados 

com a saúde mental e 1 (0,25%) acamado. Desses 22 (5,59%) possuem 

hipertensão e diabetes.  
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SEXUAL INFANTIL  

Raquel Neves Balan 

Deivid Regis dos Santos 

Universidade Estadual de Londrina 

 

Resumo: 

Assim como todo o ciclo vital, na infância também é possível observar 

comportamentos relacionados à curiosidade e ao aprendizado sobre o corpo 

humano e sobre a sexualidade. Apesar da importância desses repertórios, alguns 

cuidadores tratam o assunto como algo a ser evitado. Dessa maneira, crianças 

podem obter informações ou percepções distorcidas sobre o corpo humano e a 

sexualidade, resultando em embaraço ou desconforto diante desses assuntos no 

lugar da aprendizagem e esclarecimentos. Com base nos benefícios que esse tipo 

de educação pode promover, o presente estudo descreve estratégias lúdicas 

utilizadas para promover educação sexual e corporal para uma criança atendida 

na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de Londrina. O procedimento foi 

realizado em duas etapas: (a) sessão com a criança e (b) sessão com os cuidadores. 

Durante a primeira etapa, explicou-se à criança as partes do corpo humano, as 

mudanças que ocorrem durante a adolescência e como agir diante de alguma 

curiosidade sobre o assunto. Os recursos lúdicos utilizados foram um vídeo 

explicativo em formato de contação de histórias e desenho do corpo humano no 

papel Kraft. Na sessão com os cuidadores, a terapeuta os instruiu a conversar 

abertamente com a criança para promover um ambiente doméstico propício ao 

aprendizado sobre assuntos referentes à sexualidade. Após os procedimentos 

com a criança, foi relatado que o sentimento de vergonha e constrangimento 

diminuiu por meio da utilização de recursos lúdicos e por meio bloqueio de 

esquiva quando o cliente tentava mudar de assunto. Em relação aos cuidadores, 

constatou-se que após a conversa realizada, eles concordaram quanto à 

normatividade dos comportamentos apresentados pelo filho. Em intervenções 

futuras, sugere-se sessões conjuntas com cuidadores e clientes para promover a 

aprendizagem da criança referente ao corpo e sexualidade, bem como 
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aprendizagem dos pais sobre como tratar sobre o assunto de maneira interativa 

e lúdica.  

Palavras-chave: recursos lúdicos; sexualidade; psicoterapia infantil; terapia 

analítico-comportamental. 

 

Introdução 

A infância é um dos períodos da vida em que a sexualidade pode ser 

manifestada por meio de diversos comportamentos da criança os quais são 

mediados por diversos fatores, como a cultura na qual está inserida, educação 

recebida em casa e na escola, crenças da sociedade manifestadas através da fala 

de adultos, dentre outros aspectos (Egypto, 2009; Silva, 2007). Considerando 

isso, é comum que crianças manifestem comportamentos de curiosidade em 

relação ao corpo humano e sexualidade. Isso pode ser feito de diversas formas, 

como conversas, bilhetes entre amigos, desenhos e até mesmo o toque (Maia, 

2005). 

Mesmo que tais comportamentos sejam considerados normais, comuns e 

úteis em determinadas situações, muitos pais entendem que o assunto da 

sexualidade é perigoso e deve ser evitado, pois compreendem que as crianças são 

seres assexuados e puros. Assim, quando comportamentos relacionados à 

sexualidade são manifestados perto dos cuidadores, esses adultos tendem a punir 

os relatos, ensinando a criança a tratar sobre o assunto como algo vergonhoso e 

que deve ser escondido. Esse tipo de prática pode fazer com que a aprendizagem 

sobre corpo humano e sexualidade não seja eficaz, e sim deficitária (e.g., não tirar 

dúvida com adultos e não ter conhecimento sobre segurança sexual). 

Ao se tratar de educação sexual, Guimarães (1995) enfatiza que o papel da 

família é essencial para que essa criança (futuro adulto) tenha uma bagagem de 

informações que contribuirão para emissão de comportamentos sexuais 

saudáveis. Segundo a autora, os conhecimentos formais oferecidos por escolas ou 

outras organizações (como clínicas) devem estar amparados nos conhecimentos 

informais que serão disponibilizados pelos cuidadores da criança. Assim, 

entende-se que todo tipo de intervenção deve envolver os adultos que mais 

convivem com o infante. 
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Para algumas crianças, conversar sobre questões corporais e sexuais pode 

ser constrangedor e aversivo, justamente porque foram ensinados que esses 

assuntos são errados e devem ser evitados até um período da vida. Por isso, 

profissionais da área da saúde, incluindo psicólogos, que necessitam conversar 

sobre esse assunto, podem utilizar tecnologias para que essa aprendizagem seja 

mais prazerosa. Segundo Moran (2003), essas tecnologias não necessariamente 

referem-se a materiais da informática, mas também outros tipos de objetos, como 

giz, lousa, vídeos, materiais impressos, etc. Segundo o autor, as tecnologias são 

meios utilizados para um processo de ensino-aprendizagem. 

De acordo com Conte e Regra (2012), a utilização desses tipos de recursos 

lúdicos para intervenção com crianças pode facilitar o entendimento de eventos 

privados, o ensino de novos comportamentos e regras e podem promover o 

desenvolvimento físico e cognitivo. Considerando os benefícios da educação 

sexual com crianças e seus cuidadores, bem como o papel de recursos lúdicos para 

promover esse tipo de intervenção, o presente trabalho tem como objetivo 

descrever estratégias lúdicas utilizadas para promover educação sexual e corporal 

para uma criança atendida na Clínica Psicológica da Universidade Estadual de 

Londrina. 

 

Método 

Os materiais utilizados foram: o vídeo Pipo e Fifi (prevenção de violência 

sexual para crianças - contação de histórias por Fafá conta), papel Kraft e giz de 

cera. As sessões foram realizadas na Clínica Psicológica da Universidade Estadual 

de Londrina. O procedimento de intervenção realizado foi dividido em duas 

etapas: (a) sessão com a criança (T.) por meio da utilização dos recursos lúdicos 

descritos e (b) sessão com os pais, em que a ferramenta utilizada foi apenas o 

diálogo.  

 

 

 

Procedimento 
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A sessão de educação sexual foi realizada porque os pais do cliente 

trouxeram a queixa de que T. havia colocado a mão nas partes íntimas de um 

primo em uma festa de família. Diante disso, esse primo contou ao pai do cliente 

que T. é gay porque estava querendo saber qual é o tamanho das partes íntimas 

dele. Após essa fala, o pai ficou observando os comportamentos do cliente, e 

relatou que T. estava utilizando um macarrão de piscina para tocar as partes 

íntimas da outra criança. Os cuidadores, ficaram bravos, constrangidos e 

brigaram com o cliente quando chegaram em casa, dizendo que estavam o 

criando para ser homem, e não “viado”(SIC)..  

Devido ao fato de que os pais puniram os comportamentos de curiosidade 

da criança e não souberam lidar com naturalidade sobre a questão da 

sexualidade, levantou-se a necessidade de realizar intervenções com o cliente e 

com seus pais. Assim, na sessão com a criança, a terapeuta iniciou a conversa 

dizendo ao cliente que iriam conversar sobre um assunto que poderia dar um 

pouco de vergonha, mas que seria importante enfrentar esse sentimento e 

continuar a conversa. Acrescentou que não iria dar broncas, e que tudo o que seria 

dito, permaneceria em segredo entre os dois. 

Foi questionado ao cliente se ele já tinha tido algum tipo de curiosidade 

sobre o corpo humano e que, se tivesse no momento da sessão, poderia perguntar 

à terapeuta. O cliente respondeu que não, pois “não é doido” (SIC). Então, a 

terapeuta acrescentou que não teria problema ter curiosidade, e que isso é 

normal, pois várias pessoas demonstram interesse em entender o corpo. 

Durante esses momentos, a criança mudava de assunto durante as 

conversas, relatando sobre as festas das tias que foi no final de semana. Quando 

isso ocorria, a terapeuta perguntava porque ele estava mudando de assunto, e ele 

respondia que era porque estava com vergonha de falar sobre assuntos do corpo. 

Para facilitar a conversa, a terapeuta relatou que também estava com um pouco 

de vergonha, mas que poderiam assistir a um vídeo juntos. 

No vídeo que foi assistido para iniciar a educação sobre corpo humano, há 

uma contadora de histórias que utiliza dois bonequinhos chamados Pipo e Fifi do 

livro “Pipo e fifi: prevenção da violência sexual na infância” (Arcari, 2013), e 

explica o corpo humano desses bonecos ressaltando que as partes íntimas só 

podem ser tocadas em situações específicas (e.g., ajuda para se vestir, consultas 
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médicas, ajuda para higiene). A contadora também enfatiza casos em que o toque 

não deve ser permitido, como beijos ou abraços forçados, adultos exigindo que a 

criança sente no colo sem ela querer ou permitir e carinhos em segredo. Depois 

desse vídeo, a terapeuta perguntou novamente se o cliente tinha alguma 

curiosidade ou dúvida, e o cliente respondeu que não. 

Para deixar a sessão mais dinâmica e dessensibilizar a criança sobre o 

assunto, foi utilizado um papel Kraft para contornar o corpo do cliente. Depois 

disso, a terapeuta pediu para ele dar um nome ao boneco e escrever as partes do 

corpo (cabeça, braço, tronco, pernas e partes íntimas). No momento das partes 

íntimas, T. descreveu como “peitos, piu piu e bum bum” (SIC).  

Foi perguntado o que ele achava que deveria fazer se algum dia tivesse 

alguma dúvida sobre o corpo de meninos ou de meninas. T. relatou que não 

poderia colocar a mão, e deveria perguntar essa questão para os pais ou para 

algum adulto que confia. Depois disso, a terapeuta explicou para o cliente 

algumas mudanças que ocorrem no corpo dos meninos durante a adolescência.  

No último momento da sessão, terapeuta e T. ficaram conversando sobre 

meninos que gostam de meninas e meninos que gostam de meninos. O cliente 

relatou que nunca gostou de nenhuma menina, mas que várias colegas da escola 

gostam dele. Acrescentou que há um menino em seu colégio que tem jeito 

afeminado, e por isso as crianças da escola xingam ele. T. relatou que fica com dó 

do menino, pois apesar de achar que gostar de menino não é certo, todos devem 

se respeitar da mesma forma.  

Em relação à intervenção com os pais, a terapeuta realizou uma sessão de 

conversas para entender melhor o que havia acontecido nesse final de semana. 

Como já explicado anteriormente, os pais relataram que o priminho havia 

reclamado sobre T. estar mexendo em suas partes íntimas na piscina. Diante 

disso, o pai não chamou a atenção do filho na frente de todos, mas ficou 

observando seus comportamentos para verificar o que estava acontecendo. 

Quando chegaram em casa, o pai contou para a mãe sobre o que havia 

acontecido, e ambos pediram explicações para o cliente. Vendo que os pais 

estavam bravos, a criança relatava acontecimentos contraditórios, por exemplo, 

algumas vezes dizia que havia encostado sem querer, e quando os pais não 
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acreditavam, ele dizia que estava fazendo aquilo por curiosidade sobre o tamanho 

das partes íntimas do primo. 

Depois disso, os pais brigaram com T., dizendo que estavam criando um 

filho para ser homem, e não para ser homossexual, e questionaram se a criança 

gosta de meninos ou meninas. Por fim, relataram para a terapeuta que ficaram 

“arrasados” (SIC) com a atitude de T., pois estavam preocupados sobre sua 

orientação sexual. Para intervir nas reações que os pais tiveram em relação à 

curiosidade do cliente sobre o corpo do primo, a terapeuta explicou a eles que 

algumas crianças apresentam curiosidade sobre o corpo humano, seja de 

meninos ou meninas, e que isso é comum. Acrescentou que na sessão anterior fez 

um trabalho educativo com o cliente (sem dar muitos detalhes para não quebrar 

o sigilo) os instruindo sobre o que fazer quando tiver alguma curiosidade. Relatou 

aos pais que, caso T. perguntasse algo sobre o assunto, tratassem a situação e a 

conversa com a maior naturalidade possível, para que a criança se sinta à vontade 

com esses cuidadores.  

Depois dessa explicação, os pais responderam que realmente as atitudes 

de T. poderiam ter ocorrido devido à curiosidade, pois foi isso que a criança 

explicou para eles no momento da briga. O pai acrescentou que não ficou bravo 

ou com medo em relação à orientação sexual de T., e sim por ele ter desrespeitado 

o corpo de outra pessoa, independentemente de ter sido menino ou menina. Já a 

mãe relatou novamente que ficou triste e preocupada porque pensou 

imediatamente na possibilidade de o filho ser homossexual. Por fim, a terapeuta 

explicitou novamente como esse comportamento é comum na idade do cliente, 

bem como relatou que a intervenção feita com a criança abarcou o respeito ao 

corpo do outro, por exemplo, a importância de não tocar sem a permissão mesmo 

sentindo curiosidade. 

 

Resultados e discussões 

Pode-se observar, por meio das intervenções realizadas com a criança, que 

T. emitiu vários comportamentos de esquiva dos assuntos com a terapeuta. Em 

alguns momentos, o cliente demonstrava impaciência, por exemplo, olhar para o 

chão e mexer na blusa de frio durante a conversa. Nesses momentos, a terapeuta 
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comunicava possíveis sentimentos que o cliente estaria sentindo (e.g., vergonha) 

e a criança concordava continuando a conversa.  

Por meio da insistência no assunto sobre o corpo humano que foi abordado 

de diferentes formas (conversa, vídeo e papel Kraft), esse tipo de conversa passou 

a ser divertida. Isso porque T. deixou de se distrair com outras coisas e passou a 

dar algumas risadas e participar mais do assunto com a terapeuta. Após os 

procedimentos com a criança, foi relatado que o sentimento de vergonha e 

constrangimento diminuiu por meio da utilização de recursos lúdicos e por meio 

bloqueio de esquiva quando o cliente tentava mudar de assunto.  

De acordo com Kohlenberg e Tsai (1991/2001), o terapeuta deve identificar 

respostas de esquiva e bloqueá-las em alguns momentos da terapia, 

representando o estimulo aversivo e evidenciando os sentimentos que o cliente 

tenta evitar. A longo prazo, na terapia, esse procedimento resulta em aumento da 

tolerância emocional do cliente e favorecimento de aprendizagem de novos 

comportamentos. Pode-se considerar que isso foi realizado com a criança e que, 

por meio desse processo, a conversa se tornou menos aversiva, conforme 

apontado pelos autores.  

Em relação aos cuidadores, constatou-se que após a conversa realizada, 

eles concordaram quanto à normatividade dos comportamentos apresentados 

pelo filho, além de compreenderem a importância da família em relação à 

ensinamentos de questões relacionadas ao corpo humano. Conforme destacou 

Szymanski (2004), praticas educativas são ações da família por meio de trocas 

subjetivas entre os membros. Essas interações proporcionam ensinamentos aos 

familiares mais jovens, resultando em saberes construídos a partir dessa 

aprendizagem social.   

Além disso, segundo Ribeiro (1990), os cuidadores ainda têm receio de que 

conversas sobre sexualidade podem estimular comportamentos sexuais das 

crianças. No entanto, isso é um equívoco, porque cada vez mais elas são expostas 

a informações sobre corpo e sexualidade por outros meios de informação, como 

as mídias sociais. Com o auxílio dos cuidadores sobre como lidar com a 

curiosidade decorrente dessas exposições, há maior probabilidade de essas 

crianças e adolescentes agirem de maneira correta, evitando prejuízos pessoais e 

ao próximo. 
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Por fim, destaca-se o papel do processo terapêutico para que os adultos 

possam refletir sobre a própria infância, e quais seus dificuldades e limites na 

área da sexualidade ao tratar do assunto com os filhos (Figueiró, 2009). A partir 

do autoconhecimento e da psicoeducação, os cuidadores podem ser capazes de 

conversar sobre o assunto com maior naturalidade com seus filhos, promovendo 

informações sobre o assunto de modo mais esclarecedor e reforçador. 

 

Conclusão 

O presente estudo teve como objetivo descrever procedimentos lúdicos 

utilizados em uma sessão terapêutica para promover educação sexual infantil, 

bem como explicitar a importância de orientação a cuidadores para que saibam 

como lidar com demandas das crianças referentes ao tema. Para isso, a terapeuta 

utilizou vídeo de contação de histórias e desenhos no papel Kraft, além de realizar 

bloqueio de esquiva com expressão de sentimentos para que a criança tolerasse 

emoções aversivas ao conversar sobre o assunto. 

Pode-se perceber que a insistência da terapeuta em manter o assunto 

mesmo com sentimento de vergonha e a utilização de recursos lúdicos foram 

fundamentais para que o cliente, ao final da sessão, manifestasse divertimento ao 

conversar sobre o assunto. Por fim, entende-se que a conversa com os cuidadores 

foi essencial para que, em situações semelhantes, esses pais saibam responder às 

curiosidades de T. com maior naturalidade, a fim de promover um ambiente 

propicio para aprendizagem do assunto em questão. 

Em intervenções futuras, sugerem-se sessões conjuntas com cuidadores e 

clientes (infantes ou adolescentes) para que terapeutas ajudem os pais no 

momento da sessão a promover a aprendizagem referente ao corpo e sexualidade 

de maneira divertida com seus filhos. Dessa forma, a terapia consistiria em um 

local em que o cliente seria capaz de adquirir conhecimentos sobre o assunto, 

assim como os cuidadores poderiam adquirir habilidades de conversar sobre 

corpo e sexualidade com crianças e adolescentes de maneira mais aberta.  
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Fundamentação Teórica 

Evolutivamente, possuir comportamentos habilidosos possibilitou o 

estabelecimento de vínculos e, com essas uniões, maiores chances de 

sobrevivência. Neste sentido o ser humano se constituiu como seres sociais, onde 

saber se expressar e agir de modo respeitoso são definidores de comportamentos 

essenciais em nossa filogenia para uma melhor qualidade de vida (Caballo, 2006, 

apud Rosa, 2014). 

Caballo, 1995; Del Prette & Del Prette (1999), ressaltam que não há uma 

definição concreta para Habilidades Sociais, no entanto, existe um consenso ao 

ser utilizado para designar: “conjunto de capacidades comportamentais 

aprendidas que envolvem interações sociais” (apud BOLSONI-SILVA 2002). 

O desenvolvimento das habilidades sociais no repertório desde a infância, 

é colocado por Bandeira et al., (2006 apud Rosa, 2014), como necessário para um 

desenvolvimento saudável, aquisição de habilidades consideradas boas na 

sociedade, relacionamentos satisfatórios, além de proporcionar a prevenção de 

comportamentos agressivos. 

Rosa (2014), alerta que pessoas envolvidas em situação de bullying 

apresentam carência nas habilidades sociais, o que ressalta a importância de 

intervenções que busquem o desenvolvimento e treinamento de habilidades 

sociais como uma maneira de prevenção ao bullying. 

O bullying é definido por Dell Prette (2008), como comportamentos 

intencionais de agressões tanto físicas como psicológicas, que ocorrem 

repetidamente e indica um desequilíbrio de poder. Podendo ocorrer de um 
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indivíduo a outro indivíduo ou a um grupo e vice-versa, salientando a 

incapacidade do (s) indivíduo (s) de manifestar defesa (apud Rosa, 2014). 

De acordo com Olweus et al. (1999), o bullying possui uma forma de 

vitimização entre pares e pode ocorrer na forma de abuso físico ou verbal, como 

apelidos e insultos, além de comentários com cunho preconceituoso (racista, 

homofóbico, dentre outros) e que exclui ou isola o(s) indivíduo(s). (apud 

Alckmin-Carvalho, Izbicki & Melo, 2014). 

Para Ferreira e Tavares (2009), o bullying se sobressai no ambiente 

escolar e pode ser interpretado como uma maneira de o agressor se impor perante 

as regras da instituição e de se reafirmar para com as pessoas ao seu redor, o que 

pode ocorrer pelo fato da influência de nossa própria cultura. 

Como consequência, Silva (2006 apud Ferreira & Tavares 2009), 

ressaltam que o bullying pode gerar problemas sérios, como homicídio, suicídio 

e dificuldades de aprendizado. A vítima se mantém calada sentindo-se inferior, 

acarretando depressão, fobia social, baixo rendimento escolar por conta das 

exposições e humilhações que passa, além do medo constante. De acordo com 

Albuquerque, Williams, & D'Affonseca (2013 apud Alckmin-Carvalho, Izbicki & 

Melo 2014), transtornos psiquiátricos como estresse pós-traumático, anorexia e 

bulimia nervosa podem estar associados com sofrer bullying.  

Portanto, é importante que o ambiente escolar seja um lugar de prevenção 

ao bullying: “formas agressivas de controle a estes ataques não são eficazes, dado 

que a violência gera violência e tratar pacificamente o ato de bullying é uma das 

melhores soluções à agressão.” (Ferreira & Tavares, 2009). 

 

Objetivos 

O objetivo do presente trabalho consistiu em apresentar o trabalho 

realizado pelas alunas do quarto ano de Psicologia da Universidade Estadual de 

Londrina em duas Escolas Municipais de Londrina e Região, de agosto a 

setembro de 2019, que concerne às oficinas de informação e prevenção ao 

Bullying com os alunos do 2º, 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental I. 
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Método 

Participantes 

Os participantes das oficinas sobre o tema Bullying foram os estudantes 

do 4º e 5º ano do ensino fundamental de uma Escola Municipal da cidade de 

Londrina, e os estudantes do 2º e 3º ano do ensino fundamental de uma Escola 

Municipal de Cambé. A escolha das turmas foi realizada junto com as respectivas 

diretoras e coordenadoras, referente às turmas que tinham maior demanda em 

relação ao bullying. 

 

Materiais 

Na Escola de Londrina, foi utilizado o filme “Lucas, um intruso no 

formigueiro” (2005), data-show, computador, pen-drive, papel kraft, folhas 

sulfite, canetinhas coloridas, cola e fita adesiva. Já na Escola de Cambé foi 

utilizado o Curta de animação “Que papo é esse: bullying”, data-show, 

computador, pen-drive, canetinhas coloridas, folhas sulfite e jogo twister. 

 

Procedimento 

Escola Municipal de Londrina 

Na Escola Municipal de Londrina, primeiramente, as estagiárias se 

apresentaram e perguntaram o que os estudantes sabiam sobre bullying. Depois, 

entregaram sulfites para que os alunos escrevessem, de forma livre, o que sabiam 

sobre o tema. Após realizarem essa primeira atividade, as estagiárias passaram o 

filme “Lucas, um intruso no formigueiro”, o qual discute a temática bullying em 

forma de animação. Após o filme, as estagiárias guiaram uma discussão sobre o 

tema e sobre o filme e como eles poderiam relacionar o que viram com a 

experiência deles. A discussão foi guiada com as seguintes perguntas: 1. Escreva 

um pouco sobre a situação que o personagem Lucas passou com os meninos da 

rua. 2. O que Lucas fazia com as formigas? 3. Escreva um pouco sobre a vida de 

Lucas quando ele foi morar no formigueiro. 4. Com qual personagem você se 

identifica? Por que? 5. Qual a melhor cena do filme para você? Explique. Esse 

procedimento foi feito nas turmas do 4º e 5º ano. 
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No segundo encontro, na mesma escola e com as mesmas turmas da 

atividade anterior. As estagiárias levaram papel kraft e papel sulfite, para que as 

crianças produzissem um material sobre a temática do bullying, poderia ser um 

desenho ou escrita, de forma livre. Os desenhos ficaram expostos no corredor da 

escola.  

 

3.3.2 Escola Municipal de Cambé 

Na Escola Municipal de Cambé, as estagiárias trabalharam com as turmas 

do 2º e 3º ano. Em cada sala, as estagiária primeiro apresentavam o tema 

bullying e ouviram o que as crianças sabiam sobre o tema. Depois, passaram o 

curta-metragem “Que papo é esse?” e após o curta, guiaram uma discussão sobre 

a animação e o bullying. A discussão também foi guiada por perguntas pré-

estruturadas, que se seguem: 1. Como foi a mudança de escola para Carlinhos?; 

2. O que Carlinhos passava na nova escola?; 3. De que forma Carlinhos tentou 

resolver a situação que estava passando na nova escola?; 4. Quais outras 

formas poderiam ser tomadas para mudar a situação que Carlinhos estava 

passando na escola?; 5. Com qual personagem você se identifica?. Esse 

procedimento foi feito em todas as turmas. 

No segundo encontro, as estagiárias levaram uma proposta diferente, que 

resumi-se em uma modificação do jogo “twister”. O jogo consistia em criar 

cartões com ações positivas, que eram opostas ao bullying, e outros com ações 

negativas que eram equivalentes ao bullying, as crianças iam falando essas ações 

e as estagiárias escreviam nos cartões. Em cada partida, quatro crianças se 

posicionavam cada um em uma cor. Depois, cada um tirava um cartão e caso esse 

fosse uma ação positiva, a criança poderia dar um passo à frente e se fosse 

negativa ficava no mesmo lugar. O objetivo era, quanto mais atitudes positivas, 

mais rápido chegava ao final e ganhava a partida. Durante o jogo e a confecção 

dos cartões junto com as crianças, as estagiárias faziam reflexões sobre o 

bullying, sobre a animação e sobre a experiência deles. O mesmo procedimento 

foi feito em todas as turmas.  

A análise dos dados baseou-se no referencial da Análise do 

Comportamento e contemplou análise dos relatos das crianças e do material 

produzido por elas. 
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Resultados e Discussão 

No primeiro encontro na Escola Municipal de Londrina após assistirem ao 

filme, as crianças responderam as cinco perguntas pré-estabelecidas, os alunos 

descreveram o que acontecia com Lucas, que os meninos o ofendiam, chamando 

ele de “pequeno” e que faziam bullying com ele. Na segunda pergunta, 

descreveram que Lucas maltratava as formigas por serem menores que ele, 

jogando água no formigueiro. Na terceira, os alunos descreveram a parte do filme 

em que Lucas mora no formigueiro, falaram sobre a importância das formigas, 

da amizade, da união das formigas e do respeito às suas diferenças. Ao serem 

questionados com qual personagem se identificavam, muitos disseram que se 

identificaram com a formiga que virou amiga do Lucas, pois gostam de ajudar. 

Outros disseram que se identificavam com Lucas, por sofrer bullying e não 

revidar. A maioria disse que gostou do final do filme, em que Lucas reencontra os 

pais e alguns disseram que gostaram da cena em que as formigas vencem o 

“exterminador”. 

 Os estudantes pontuaram que já viram acontecer na escola situações 

parecidas, em que os colegas colocam apelidos referentes ao tipo de corpo, ou à 

cor da pele. As crianças disseram que ao acontecer uma situação de bullying 

devem falar para os pais ou para os professores. Uma criança relatou que se 

contasse para os pais, a situação poderia piorar, então ele preferia não contar. As 

estagiárias falaram que o melhor a fazer é contar para um adulto de confiança, 

pois eles poderiam resolver a situação da melhor forma e que revidar não resolve 

o bullying.  

No quinto ano foi feito o mesmo procedimento, e as respostas foram 

parecidas com a do quarto ano. Porém, alguns pontos podem ser ressaltados, 

como o fato de algumas crianças terem dito que nunca sofreram bullying e que 

se vissem acontecendo iriam ajudar o colega e também contariam aos pais, caso 

estivessem sofrendo. Muitos também se identificaram com a formiga amiga de 

Lucas, pois gostam de ajudar os amigos. 

No segundo encontro, durante a confecção do material, os estudantes do 

4º ano foram divididos em dois grupos, conversaram entre eles, dividiram 

algumas funções, quem escreveria a palavra bullying no cartaz, quem pintaria e 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 267 

quem desenharia no restante da folha. Alguns estudantes ficaram de fora, as 

estagiárias manejaram a situação, levantando o debate da importância de todos 

participarem e colaborarem do seu jeito, para construir um material relacionado 

ao combate do bullying. Eles escreveram o que era o bullying, desenharam 

aspectos do filme (o personagem principal que sofria Bullying e as formigas no 

formigueiro).  

Já no 5º ano, desenvolveram as atividades e as estagiárias colaram todos 

os materiais produzidos no papel kraft para serem expostos no pátio da escola. 

As estagiárias ressaltaram a diversidade e a singularidade de cada estudante 

falando sobre a mesma temática, os mesmos levantaram, olharam os materiais 

dos outros colegas e elogiaram. Entre os materiais produzidos, tiveram a criação 

de vários desenhos, propostas de como acabar com o bullying, desenhos de como 

se sente quem sofre bullying.  

Já na Escola Municipal de Cambé, os estudantes do 3º ano, disseram que 

bullying era quando colocavam apelidos nos colegas, ou quando brigavam e 

faziam piadas racistas. Após a passagem do curta “Que Papo é Esse?”, os alunos 

responderam às perguntas, com respostas relacionadas ao que acontecia no 

vídeo. Nas respostas referentes à pergunta 4, as crianças responderam que 

poderia falar para os professores ou para a diretora a situação de bullying. Na 

pergunta 5, a maioria das crianças responderam que se identificaram com a 

personagem de Carlinhos. Nas turmas do 2º ano, pode ser percebido que as 

crianças tinham menos compreensão do que era bullying, as respostas eram 

voltadas para apelidos e agressões entre os colegas. No segundo encontro, após 

as estagiárias adaptarem o jogo, na turma do 2º ano, durante a confecção dos 

cartões com atitudes positivas e negativas, nas falas deles apareceram “ajudar o 

amigo”, “empurrar o colega”, “pegar o material do outro”, “chutar o amigo”, 

“trancar o amigo no armário”. 

Entre a turma dos terceiros anos, apareceram atitudes como “falar mal da 

cor do amigo”, “escrever me chute nas costas do outro”, “ajudar”, “criar apelidos”, 

“brigar”, “empurrar”. Em uma das turmas do terceiro ano, eles escrevem mais 

cartões com atitudes positivas, após perceberem que quanto mais tiverem 

atitudes positivas no jogo maior a chance de chegar na frente e de mais pessoas 

ganharem. 
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Dessa forma, os resultados obtidos foram de acordo com o quesito da 

relevância do tema em escolas (Ferreira & Tavares, 2009). Pois, de acordo com 

os relatos, acontecem situações de bullying com frequência em ambas as escolas. 

Outro ponto que vai ao encontro da teoria diz respeito às características do 

bullying, como uma ação que ocorre repetidamente e entre pares e envolve 

exposições e humilhações (Del Prette, 2008; Alckimin-Carvalho, Izbicki e Melo, 

2004), bem como suas consequências, pois geram tristeza, isolamento e até 

depressão - o que foi encontrado nos relatos. Assim, o presente trabalho 

corrobora a importância da prevenção contra o bullying nas escolas, já que este é 

intrínseco ao desenvolvimento de habilidades sociais. Uma vez que, crianças 

empáticas e que saibam resolver seus problemas de forma assertiva estarão mais 

distantes de serem vítimas ou agressoras de bullying (Rosa, 2014).  
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Introdução 

O Estágio Curricular obrigatório do curso de Psicologia constitui-se em um 

conjunto de atividades de aprendizagem profissional, proporcionadas pela 

participação em situações do cotidiano e seu contexto, sendo desenvolvidas junto 

à comunidade em geral. Seu objetivo consiste em possibilitar o exercício da 

competência técnica, compromissado com a prática nos mais diversos campos de 

atuação profissional e fornecer subsídios para escolha de ênfases. Além disso, o 

Estágio permite, também, a análise crítica por parte dos estudantes, a fim de 

observar as divergências e convergências da teoria estudada em sala de aula, 

possibilitando, assim, uma visão mais real da profissão. 

Cabe, então, aos estudantes ultrapassar o contexto de sala de aula e entrar 

em contato com a realidade vivenciada por esses profissionais, fazendo 

observações, coletando informações sobre os conhecimentos e instrumentos 

necessários para sua atuação e identificando as demandas da sociedade e 

características do mercado de trabalho. Isso proporciona uma dimensão mais 

empírica da prática profissional no campo, o que fornece aos estudantes uma base 

para decidir por qual ênfase optar. 

Na disciplina ocorre, ainda, a busca ativa dos estudantes pelos possíveis 

locais de estágio, sendo eles os responsáveis por procurar o contato das 

instituições e agendar as visitas, sempre com a orientação da supervisora. Então, 

após cada observação, um relatório descritivo com as características do local é 

realizado, contemplando informações coletadas e sentimentos experienciados. A 

posteriori, os dados são apresentados em supervisão para discussão em grupo.  
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Objetivo  

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um levantamento dos 

sentimentos experienciados por estudantes de psicologia. As experiências se dão 

na disciplina de Estágio Básico do terceiro ano de Psicologia da Universidade 

Estadual de Londrina e contemplam as visitas às instituições e o contato com os 

profissionais atuantes nos campos observados. 

 

Metodologia 

A análise do presente trabalho foi realizada por meio do material advindo 

dos relatórios produzidos após as observações, as quais ocorreram durante o 

primeiro semestre de estágio. Os dez estudantes visitaram três instituições com 

demandas e populações distintas, a saber: Associação Flávia Cristina, Associação 

de Pais e Amigos de Portadores de Síndrome de Down (APS Down) e o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (CISMEPAR). 

 

Resultados e Discussão 

Juntamente com a docente da disciplina, foram elencados os sentimentos 

mais frequentes nos relatórios elaborados pelos 10 alunos após cada visita a um 

determinado campo de estágio, sendo eles: Ansiedade, Empolgação, Surpresa, 

Interesse, Admiração, Gratidão, Angústia, Felicidade, Esperança, Ânimo, 

Acolhimento, Insegurança, Cansaço, Dedicação, Alegria e Frustração. 

Após a elaboração do relatório, eram feitas discussões em sala sobre o que 

foi experienciado por cada aluno nas visitas. Nesses momentos da disciplina, era 

dado aos alunos a oportunidade de fala, não só de uma fala objetiva, mas 

especialmente uma produção subjetiva de como cada aluno foi afetado pelas 

visitas aos diferentes locais e os questionamentos que foram possibilitados a 

partir disso, no que se refere à diversidade de contextos em que o psicólogo pode 

atuar, as particularidades de cada local, as dificuldades vivenciadas pelos 

profissionais, a formação ofertada na graduação e a necessidade de 

aprimoramento para atuar em algumas dessas áreas. 
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Também foi possível perceber, que mesmo grande parte das instituições 

visitadas estarem inseridas no campo da saúde, as possibilidades de atuação do 

psicólogo em cada uma delas eram diversas. A instituição se constitui como um 

universo particular e de acordo com Romagnoli (2014): “Nesse contexto, abordar 

a instituição é também abrir-se para a sua multideterminação, que se expressa 

em questões macropolíticas e micropolíticas, contextos históricos, inserções 

sociais, atravessamentos econômicos, dentre outros. Com certeza, toda essa 

problemática nos percorre, fala através de nós produzindo efeitos em nosso 

cotidiano.”. 

Deste modo, o estágio básico possibilitou uma compreensão, ainda que 

superficial, sobre a complexidade das relações e atuações profissionais que 

ocorrem nas instituições, especialmente nos setores públicos. E a percepção de 

como a atuação do psicólogo nesses contextos não depende só dele e da prática 

que ele quer sustentar, mas também de todo um jogo de poderes, relações, 

horários, demandas que os atravessam e exigem adaptações. Isso permitiu que os 

alunos entendessem que o que é estudado em sala dá uma base para a atuação, 

porém só por meio da inserção no campo de trabalho é que se pode construir a 

prática profissional que realmente será aplicada em cada contexto, a depender 

das especificidades ali existentes. 

Outra análise possível, foi sobre um certo efeito terapêutico produzido 

nesses encontros e discussões do grupo de alunos e com a docente, ainda que esse 

não tenha sido o objetivo inicial da disciplina. De acordo com Yalom (2006, como 

citado em Santos, Oliveira, Munari, Peixoto, & Barbosa, 2012), é possível 

observar os efeitos de intervenções grupais a partir de alguns fatores terapêuticos. 

A lista proposta pelo autor, incluí os seguintes fatores: 

instilação de esperança - perceber que o grupo já ajudou outros 

participantes; universalidade - identificar que outros membros do grupo 

vivenciam situação e sentimentos semelhantes; coesão - atração que os 

membros sentem por seu grupo e pelos demais membros; 

compartilhamento de informações - instrução didática recebida da 

coordenação do grupo e compartilhamento de informações e orientações 

entre os membros do grupo; altruísmo - satisfação em oferecer ajuda a 

outros membros do grupo; desenvolvimento de técnicas de socialização - 
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aprendizagem social e desenvolvimento de habilidades sociais básicas; 

comportamento imitativo - reprodução/ imitação do comportamento de 

outro membro por julgá-lo adequado e satisfatório; aprendizagem 

interpessoal - aprender a interagir com outras pessoas por meio de 

relacionamentos autênticos e gratificantes, sem distorções; fatores 

existenciais - reconhecimento de que alguns fatos da vida são inerentes à 

condição humana e não há como evitá-los; catarse - mais comum em 

grupos com objetivos psicoterápicos, é uma descarga emocional com 

compartilhamento de sentimentos internos, profundos; e recapitulação 

corretiva do grupo familiar primário - re-viver experiências insatisfatórias 

e conflitos com o grupo familiar primário no convívio com outros 

participantes e, assim, reelaborar sua experiência familiar de maneira 

corretiva. 

A possibilidade de fala sobre sentimentos e vivências que era dada aos 

alunos permitia a identificação de sentimentos e experiências semelhantes no 

grupo, o surgimento de uma coesão grupal, compartilhamento de informação e 

até mesmo o reconhecimento de alguns fatores existenciais, que foram evocados 

pelas discussões. E a criação de possibilidades/soluções que retiram o foco das 

angústias e frustrações e recolocam em um lugar de potência.  Sendo assim é 

possível perceber um efeito terapêutico provocado por essas discussões, mesmo 

que nem todos os fatores terapêuticos estejam presentes, já que como dito 

anteriormente, esse não foi um objetivo planejado para a disciplina. 

 

Conclusão 

O contato com diferentes campos de estágio e formas de atuação e a 

posterior reflexão possibilitou aos alunos um pensamento mais crítico sobre que 

tipo profissionais pretendem ser e que práticas irão sustentar nos futuros campos 

de atuação. As visitas permitem que os estudantes possam vislumbrar o que se 

estuda na teoria, em sala de aula, a fim de que independentemente de qual campo 

escolha, ele tenha discernimento das mais diferentes possibilidades de atuação.  

O aluno, ao ser convocado para buscar uma formação para além dos muros 

da universidade, expõe-se às mais variadas experiências que desencadeiam 

sentimentos também diversos. A discussão em supervisão após a elaboração dos 
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relatórios permite a troca de vivências e, ainda, um amparo para as possíveis 

angústias experienciadas. 

Por fim, constata-se que o Estágio Básico se configura como uma 

experiência rica para a formação do profissional, uma vez que desencadeia uma 

série de vivências e sentimentos que embasam a criticidade do psicólogo. Visto 

que não é possível contemplar toda a multiplicidade do campo da Psicologia no 

breve tempo de graduação, esta disciplina serve como uma oportunidade de 

otimizar o currículo e transmitir aos estudantes parte daquilo que viverão 

enquanto profissionais da área. 
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Resumo 

Apresenta-se um relato de experiência de estágio curricular em saúde realizada 

durante um semestre por discentes do 4° e 5° ano de  Psicologia da Universidade 

Estadual de Londrina, em uma Unidade Básica de Saúde de um município da 

Região Metropolitana de Londrina. As práticas realizadas foram triagem 

psicológica e educação continuada com a equipe por meio de uma roda de 

conversa sobre suicídio e atenção básica. A triagem psicológica tem como foco a 

escuta e o acolhimento do usuário, como uma forma de criar vínculo deste com o 

serviço de saúde. Objetiva reunir dados, construir hipóteses diagnósticas, 

analisar as demandas e encaminhar o usuário para um serviço de referência do 

Sistema Único de Saúde que conte com profissionais especializados, garantindo 

a integralidade do atendimento prestado. Foram realizadas triagens psicológicas 
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com 7 usuários, sendo que estes foram encaminhados para serviços como 

Policlínica e Clínica-Escola. A educação continuada é uma proposta que visa 

atualizar conhecimentos técnico-científicos de uma equipe, a partir da utilização 

de pedagogias de transmissão de conhecimento. Com o objetivo de levantar 

demandas de educação continuada da equipe, construiu-se e aplicou-se um 

questionário sobre temas que precisavam ser trabalhados. A roda de conversa foi 

o método utilizado para este fim, pois proporciona um compartilhamento de 

conhecimento a partir do diálogo.  A roda de conversa sobre suicídio e atenção 

básica ocorreu em 2 encontros, e contou com cerca de 3 profissionais da equipe 

em cada encontro. Buscou-se diferenciar pensamento de morte, ideação suicida 

e comportamento suicida, apresentar fatores de risco e proteção e 

encaminhamentos. Portanto, tais ações viabilizaram a implementação de práticas 

de prevenção que puderam ser implementadas pela equipe no semestre seguinte, 

além de contribuir para a formação das estagiárias através da atuação 

possibilitada pelo estágio curricular em saúde.  

Palavras-chave: Triagem psicológica; Formação Continuada; Atenção Básica; 

Estágio. 

 

Introdução 

A prática de estágio realizada em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de 

um Município da Região Metropolitana de Londrina foi desenvolvida por meio 

de um acordo entre a Universidade Estadual de Londrina e a Secretaria de Saúde 

Pública de Cambé, firmado em 2017, que abriu espaço para que discentes de 

Psicologia estagiassem na UBS do município. Dessa forma, as demandas que 

orientaram o trabalho das estudantes na Unidade em questão foram levantadas 

por um grupo que atuou no ano anterior no mesmo campo. Foi a partir disso que 

estabeleceu-se que as ações desenvolvidas pelas três estagiárias durante o ano de 

2019 seriam a triagem psicológica e o trabalho com Educação Continuada (EC) 

com os membros da equipe de profissionais. 

A triagem psicológica tem como foco a escuta e acolhimento por parte do 

terapeuta, objetivando estabelecer uma relação empática, já que os usuários 

chegam ao consultório com diversas ideias acerca do serviço psicológico (Cerioni 

& Herzberg, 2016). Além disso, constitui-se como um meio de encaminhamento 
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do usuário para um serviço de referência do SUS que conte com profissionais 

especializados, e que garantam a integralidade do atendimento prestado. Ou seja, 

os usuários que são encaminhados para a Psicologia na UBS são avaliados por 

meio da triagem psicológica e, posteriormente, encaminhados para o serviço 

adequado, como os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ou as clínicas-escola 

de Psicologia das Universidades e Faculdades da região. No caso de serem 

encaminhados aos CAPS, quando o tratamento neste serviço é finalizado, o 

usuário é encaminhado novamente para a Unidade, a fim de garantir a 

continuidade do tratamento, seguindo as características da Atenção Básica da 

longitudinalidade, integralidade e coordenação do cuidado. 

Já a proposta de EC foi consolidada a partir da oferta para a equipe da 

Roda de conversa sobre suicídio e Atenção Básica, da qual participaram as 

Agentes Comunitárias de Saúde (ACS), Enfermeira-Chefe e Agentes de Combate 

às Endemias (ACEs), enfermeira e técnica de enfermagem. De acordo com 

Ferreira et al. (2019), a EC é uma proposta que visa atualizar conhecimentos 

técnico-científicos de uma equipe, a partir da utilização de pedagogias de 

transmissão de conhecimento. A roda de conversa foi, então, o método utilizado 

para este fim, pois proporciona um compartilhamento de conhecimento “em um 

ambiente propício para o diálogo, em que todos possam se sentir à vontade para 

partilhar e escutar, de modo que o falado, o conversado seja relevante para o 

grupo e suscite, inclusive, a atenção na escuta” (Moura & Lima, 2014, p.100). 

 

Método 

O método utilizado neste trabalho foi o relato de experiência, visto que 

foram descritos os procedimentos práticos e científicos dos estagiários e 

profissionais em questão. Como instrumentos de pesquisa, foram utilizados os 

diários de campo com narração detalhada das atividades desenvolvidas, a escuta 

clínica e os registros documentais da psicologia, isto é, os registros das entrevistas 

e evolução no prontuário multiprofissional. 

No que diz respeito à triagem, utilizou-se as técnicas de observação e três 

tipos de entrevistas: triagem, devolutiva e encaminhamento. Para estabelecer a 

ordem de atendimento, seguiu-se a ordenação presente na lista de 

encaminhamentos realizados para a Psicologia, sendo que era contabilizado uma 
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máximo de três tentativas de ligação por usuário, visando a continuidade da lista. 

Os principais serviços nos quais os usuários eram encaminhados foram os 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), as clínicas-escola de Psicologia das 

Universidades e Faculdades da região e a Policlínica. A duração dos encontros 

variou de dois a três, levando em consideração as demandas específicas de cada 

caso. 

Além disso, em relação à EC, para a coleta de dados sobre a demanda 

construiu-se e aplicou-se um questionário, contendo perguntas que 

direcionassem ao tema de interesse da equipe, assim como a disponibilidade de 

horários e o formato de apresentação de preferência. A partir dos resultados foi 

decidido que o tema trabalhado seria suicídio. A roda de conversa foi o método 

utilizado para este fim, pois proporciona um compartilhamento de conhecimento 

a partir do diálogo. Foram realizados dois encontros da Roda de Conversa sobre 

Suicídio e Atenção Básica, nos quais os instrumentos utilizados foram: notebook, 

projetor e textos impressos. 

 

Resultados 

Triagem psicológica: Dentre os usuários agendados por meio de contato 

telefônico, foi possível atender efetivamente 7 deles, sendo 3 homens, dos quais 

2 eram idosos (mais de 70 anos) e o outro era jovem adulto (19 anos) e 4 mulheres, 

em sua maioria adultas (entre 27 e 59 anos). Também foi realizado um 

atendimento com a mãe de uma adolescente. Sobre os encaminhamentos, 3 

foram para clínica-escolas, 2 para a Policlínica e 2 não foram encaminhados por 

não terem interesse em atendimento psicológico.    

Educação continuada: Ocorreu a partir da Roda de Conversa sobre 

Suicídio e Atenção Básica. O primeiro encontro contou com 6 profissionais da 

equipe, entre elas ACSs, ACEs e enfermeira-chefe. Os temas trabalhados neste 

encontro foram: diferenciação entre pensamento de morte, ideação e tentativa de 

suicídio, e fatores de risco e de proteção. O segundo encontro contou com 3 

profissionais, os quais já haviam participado do encontro anterior. Os temas 

trabalhados foram: identificação de ideação suicida e o manejo adequado nesses 

casos, as diferenças entre os encaminhamentos do usuário que apresenta ideação 

suicida, tentativa de suicídio e também encaminhamento para familiares.   
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Discussão 

A triagem psicológica foi uma prática bem aceita pela equipe, visto que a 

lista de espera para o serviço psicológico na Unidade era muito extensa, contando 

com pacientes que haviam sido inseridos há mais de um ano. Por isso, por meio 

do acolhimento e escuta pontual das demandas dos usuários atendidos, foi 

possível realizar diversos encaminhamentos para os serviços especializados que 

compõem a rede de saúde. 

A ação de EC concretizada a partir da Roda de Conversa sobre Suicídio e 

Atenção Básica, apesar do baixo número de participantes, foi possível constatar 

que houve reconhecimento da sua importância para a equipe por meio dos 

questionamentos e discussões trazidas durantes os encontros. Além disso, foi um 

dos fatores que desencadeou o interesse em retomar o Programa Saúde na Escola, 

implementado a partir do segundo semestre de 2019 pela equipe. 

 

Considerações Finais 

As duas ações realizadas durante o semestre, apesar de muito distintas, 

funcionaram de modo complementar e articulado, contribuindo para que as 

estagiárias tivessem um vislumbre da realidade do profissional da Psicologia no 

serviço de atenção básica, possibilitada por meio da atuação no estágio curricular 

em saúde. Além disso, a realidade concretizada por meio do estágio possibilitou 

um enfrentamento das especificidades nesse campo de atuação, que assim como 

qualquer outro possui limitações e demanda de melhoramentos em diferentes 

esferas. 

 

Referências 

Cerioni, R. A. N., & Herzberg, E. (2016). Triagem psicológica: da escuta das 
expectativas à formulação do desejo. Psicologia: teoria e prática, 18, 19-
29. https://dx.doi.org/10.5935/1980-6906/psicologia.v18n3p19-29. 

Gastaud, M. B. (2008). A entrevista clínica psicanalítica. Babarói, 29, 104-119. 
http://dx.doi.org/10.17058/barbaroi.v0i0.494. 

Ferreira, L., Barbosa, J. S. A., Esposti, C. D. D., & Cruz, M. M. (2019). Educação 
Permanente em Saúde na atenção primária: uma revisão integrativa da 

https://dx.doi.org/10.5935/1980-6906/psicologia.v18n3p19-29


A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 279 

literatura. Saúde em Debate, 43(120), 223-239. 
http://dx.doi.org/10.1590/0103-1104201912017. 

Moura, A. F., & Lima M. G. (2014). A Reinvenção da Roda: Roda de conversa: um 
instrumento metodológico possível. Revista Temas em Educação, 23(1), 
98-106. Recuperado de 
https://periodicos.ufpb.br/index.php/rteo/article/download/18338/113
99/. 

  



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 280 

DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL EM 

CAÇAMBAS E ALTERNATIVAS: UMA INTERVENÇÃO 

ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL  

Raquel Neves Balan 

Giovanna Jangarelli Santini 

Mariany Puerta Pereira 

Dara Kawany Silva 

Verônica Bender Haydu 

Rosane Fonseca Freitas Martins 

Universidade Estadual de Londrina 

 

A Análise do Comportamento pode contribuir de diversas maneiras com a 

educação, sendo que uma delas ocorre por meio da apresentação de propostas de 

ensino sistematizadas (Henklain & Carmo, 2013). Uma das maneiras de 

sistematizar ambientes e metodologias para promoção da aprendizagem é 

criando e utilizando em situações de ensino os jogos educativos. Esse tipo de jogo 

permite complementar outras formas de ensino ou até iniciar o estabelecimento 

de repertórios comportamentais que não tenham sido ensinados por meio de 

outros recursos educativos, como é o caso das regras de descarte de resíduos 

sólidos da construção civil (RSCC). Isso porque, a maior parte das campanhas e 

intervenções de educação ambiental são direcionadas para descarte de resíduos 

comuns. Assim, desenvolver jogos educativos infantis que permitem ensinar o 

descarte de RSCC é relevante, uma vez que permite educar o cidadão do futuro.  

Um exemplo de como jogos educativos podem ser utilizados na área de 

Educação Ambiental (EA) é o estudo de Branco et al. (2015). Os autores criaram 

e avaliaram o jogo “Sustain” cujo objetivo principal é ensinar aos participantes 

como manter um ambiente agradável para os habitantes de uma região, pelo 

maior tempo possível. Para avaliar a eficácia do jogo, os participantes do estudo 

foram distribuídos em dois grupos. Para o Grupo A, o ensino foi feito por meio de 

uma apresentação oral de um docente sobre sustentabilidade e de exercícios 

convencionais. O Grupo B jogou “Sustain”. Após as intervenções, os participantes 
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dos dois grupos foram submetidos a uma avaliação sobre os tópicos ensinados. 

Os resultados demonstraram que os participantes que jogaram “Sustain” 

apresentaram 100% de acertos, enquanto os participantes do Grupo A 

apresentaram 87% de acertos. Esses resultados permitem afirmar que houve 

superioridade do jogo no ensino do conteúdo programado e permite sugerir que 

ele é útil para promover a educação ambiental. 

A educação ambiental pode ser promovida de diferentes maneiras e a 

partir de diversos meios de comunicação e interação. Sabe-se que, com o objetivo 

específico de divulgação de conhecimentos sobre processos de sustentabilidade 

ou desenvolvimento sustentável, diversas campanhas da mídia são direcionadas 

à população sobre descarte e reciclagem de resíduos, como papel, metal, plástico, 

orgânicos e vidros. No entanto, pouca divulgação é feita sobre a reciclagem de 

Resíduos Sólidos da Construção Civil (RSCC). De acordo com Pozzobon (2013), 

isso resulta em uma ausência de conhecimento da população referente à 

segregação correta desses materiais Os RSCC são decorrentes de construções, 

reformas, reparos ou demolições, como tijolos, blocos cerâmicos, concreto em 

geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, 

forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, 

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça 

ou metralha. Quando esses resíduos são descartados de maneira incorreta, 

podem inviabilizar o processo de reciclagem por parte das empresas 

responsáveis. Além disso, podem ocasionar prejuízos diretos ao meio ambiente, 

como contaminação do solo por componentes tóxicos de muitos desses materiais, 

como tintas e telhas de amianto. Considerando os prejuízos que o descarte 

incorreto dos RSCC pode ocasionar, o ensino precoce pode ser considerado uma 

maneira de prevenir comportamentos não adaptativos no futuro, contribuindo 

com a sobrevivência do indivíduo e do grupo à qual ele pertence. Assim, diante 

da relevância do ensino de regras de reciclagem e do comportamento de descarte 

adequado de RSCC, o presente estudo teve como objetivo desenvolver um jogo 

educativo baseado em princípios analítico-comportamentais para ensinar regras 

de descarte de resíduos sólidos, especificamente os RSCC. 

 

Metodologia  
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O jogo “Muzamba na Caçamba” foi desenvolvido por meio de um 

procedimento de design interativo, ID ou IxD (Salen & Zimmerman, 2004). Esse 

procedimento é caracterizado pela aplicação de conceitos construídos com base 

na observação das experiências e de testes com usuários a partir da construção de 

um protótipo do jogo. Os resultados dessas partidas-teste produziram 

informações adicionais sobre o jogo que guiaram decisões posteriores dos 

designers. 

A primeira etapa do desenvolvimento do jogo do presente estudo consistiu 

em definir quais comportamentos esse recurso educativo irá ensinar ao público-

alvo. Para isso, as regras de reciclagem foram operacionalizadas em termos 

analíticos-comportamentais. Os comportamentos definidos foram: (a) descrever 

regras de reciclagem e materiais sólidos; (b) separar as cartas que representam 

os resíduos nos locais adequados de descarte; (d) descrever os resíduos que 

podem ou não ir para caçambas; (e) saber os locais de descarte alternativos dos 

resíduos que não vão para caçambas. 

Após essas definições, foram organizados os elementos formais do jogo: a 

tecnologia, que determina os meios pelos quais os estímulos serão apresentados 

ao jogador (e.g., tabuleiro); a estética e linguagem gráfica (elementos do jogo) que 

pode envolver espaços como praça, ruas ou casas; o enredo contado aos 

participantes; e a mecânica que descreve as contingências em vigor durante a 

partida (regras). Em seguida, foram definidas as cartas do jogo, que incluem: (a) 

as “cartas de dicas” que informam sobre onde os resíduos devem ser descartados, 

e (b) as “cartas de sorte e de azar” que especificam as consequências dos descartes 

corretos ou incorretos de resíduos.  

 

Resultados e discussão  

O resultado foi o jogo “Muzamba na Caçamba”, composto por um tabuleiro 

(ver Figura 1) que representa uma cidade e os pontos de coleta de resíduos sólidos 

para reciclagem. Ele apresenta em formato de quadrados, distribuídos pelo 

tabuleiro, um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) papel, um PEV metal, um PEV 

plástico, um PEV vidro, uma loja de artesanato, uma loja de eletrônicos, uma loja 

de tinta, um aterro, uma farmácia e uma caçamba. Além do tabuleiro, o jogo é 

composto pelos seguintes materiais: quatro peões plásticos em forma de 
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caminhãozinho, um dado com seis faces que fornece o número de segmentos do 

caminho pelo qual os peões deverão se deslocar, 44 cartas que representam 

diferentes tipos de resíduos (papel, papelão, materiais de vidro, materiais de 

plástico, materiais orgânicos, materiais de metal, pneu, madeira, tecido, 

materiais eletrônicos, tinta, cimento, tijolo, areia e telha), 25 cartas de dicas sobre 

descarte de resíduos e 18 cartas de sorte e de azar (ver Figura 2). 

 

 

Figura 1. Tabuleiro do jogo “Muzamba na Caçamba”. 

 

As regras do jogo são as seguintes: 

1. No mínimo quatro jogadores devem fazer parte do jogo, sendo que 

um deles representa o prefeito, que é o responsável em ler em voz alta as cartas 

de dicas, e as cartas de sorte e azar. Além disso, ele confere, durante o jogo, se os 

resíduos são descartados no local correto, consultando o documento do prefeito. 

2. No início do jogo, os jogadores devem decidir a ordem da jogada 

lançando o dado. Aquele que conseguir o maior número é o primeiro, e assim 

sucessivamente. 
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3. Todos os jogadores devem iniciar a partida no local do tabuleiro em 

que está escrito o nome do jogo (“Muzamba na Caçamba”). 

4. Cada jogador recebe 10 cartas de resíduos para descartar. O objetivo 

dos jogadores é descartar todos os resíduos que possuem nos locais corretos. 

5. As cartas dos locais de descarte (galpões) devem estar viradas com 

o lado do telhado para cima, para que os jogadores não saibam qual é o local exato 

de descarte de cada resíduo. Eles descobrem isso apenas ao entrarem no local de 

descarte, não podendo mostrar a carta aos outros jogadores. Essas cartas devem 

ser distribuídas aleatoriamente pelos espaços espalhados pelo tabuleiro. Uma 

redistribuição deverá ser feita a cada partida. 

6. Os jogadores devem lançar o dado e andar pelas ruas da cidade 

(trilha do tabuleiro) em direção a um local de descarte. O participante só pode 

entrar no local pelo segmento indicado pela seta.  

7. Se o jogador achar que algumas de suas cartas de resíduos podem 

ser descartadas naquele local, ele deve entregar a carta com os resíduos ao 

prefeito e mostrar a ele a carta do local, para que ele possa conferir. Se o descarte 

for incorreto, o participante deve ficar uma rodada sem jogar. 

8. Só pode entrar um jogador por vez no local de descarte. Caso um 

jogador queira entrar no local já ocupado, terá que pegar uma carta-resíduo 

aleatoriamente do jogador que está nela ou esperar até a próxima rodada para 

entrar. 

9. O jogador só sairá da casa quando jogar o dado novamente na 

rodada seguinte. 

10. Há segmentos verdes na trilha que correspondem a cartas de dicas. 

11. Há segmentos azuis na trilha que correspondem a cartas de sorte ou 

azar.  

12. O jogo termina quando um dos jogadores descartar todos os seus 

resíduos. 

13. A Figura 2 mostra os diferentes compondes do jogo, como o manual 

de instruções, o documento do prefeito, os quatro peões plásticos em forma de 

caminhãozinho, as cartas que representam diferentes tipos de resíduos, as cartas 
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em que estão representados os diferentes locais de descarte, as cartas de dicas e 

as cartas de sorte e de azar. 

Resíduo Resíduo 

  
Local de Descarte Carta de Dica 

  
Carta de sorte 

  
Figura 2. Exemplo de cartas que representam resíduos (e.g., telha e lâmpada), um 

local de descarte (e.g., caçamba), uma carta de sorte e uma carta de azar. 
 

O jogo “Muzamba na Caçamba” pode ser considerado como um jogo 

educativo, por ser um recurso que estabelece contingências para o ensino de 

regras de reciclagem por meio das cartas de dicas e da ação simulada de descarte 

de resíduos em locais apropriados. Além disso, é um instrumento que permite a 
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resolução de problemas e a elaboração de estratégias e heurísticas, pois os 

jogadores devem planejar os melhores caminhos entre os segmentos para chegar 

a um local de descarte específico antes dos outros participantes chegarem lá.  

Outro aspecto positivo do recurso desenvolvido é que o jogo “Muzamba na 

Caçamba” pode ser caracterizado como um recurso que ensina habilidades 

interpessoais por proporcionar situações de interação social entre crianças e 

adolescentes em um contexto divertido. Além disso, é importante destacar que 

uma das características que torna o jogo divertido é que os participantes entram 

em contato direto com as consequências de suas ações, pois são beneficiados 

todas as vezes que realizam um descarte correto (quanto mais cartas descartadas, 

mais próximo o jogador está de vencer) e são punidos quando o descarte é 

incorreto (ficam uma rodada sem jogar). Por fim, contingências de sorte e azar 

estão dispostas durante as partidas e o jogador é exposto a elas de forma aleatória, 

de acordo com o resultado da rolagem do dado, o que aumenta a probabilidade 

do engajamento e do divertimento.  

O pouco conhecimento da população acerca dos processos de descarte de 

RSCC (Pozzobon, 2013) e a relevância do ensino de regras de reciclagem desse 

tipo de material, levou ao desenvolvimento do jogo educativo “Muzamba na 

Caçamba”. O desenvolvimento do jogo envolve princípios da Análise do 

Comportamento que são importantes para o ensino de repertórios 

comportamentais. Por exemplo, foram definidos operacionalmente os 

comportamentos a serem ensinados por meio do jogo e foi feita a descrição das 

regras de descarte de resíduos. Buscou-se, também, programar a apresentação de 

consequências contingente às ações dos jogadores, com o intuito de selecionar e 

manter comportamentos adequados de descarte e de extinguir os 

comportamentos inadequados. Por fim, o planejamento de contingências de 

ensino por meio de recursos interativos, como foi realizado no desenvolvimento 

do jogo “Muzamba na Caçamba”, pode aumentar ser uma operação motivacional 

para comportamentos que contribuem com a preservação ambiental. 
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Resumo 

Segundo Rosa (2014), o bullying pode ser compreendido como um fenômeno 

comportamental social, coercitivo e caracterizado por ações agressivas 

insistentes, repetitivas e sem causa aparente, além de certa desproporcionalidade 

entre os pares envolvidos. Dessa forma, os objetivos deste trabalho foram: 

promover discussões acerca de comportamentos de bullying no colégio, bem 

como propor formas de intervenção e desenvolvimento de habilidades sociais 

entre os alunos, em especial a empatia. O trabalho foi realizado em um Colégio 

Estadual de Londrina, com três turmas do Oitavo Ano do Ensino Fundamental 

II. Participaram dez alunos do Oitavo A, sete do Oitavo B e dez do Oitavo C. Foram 

realizadas três oficinas com cada turma. O primeiro encontro teve foco no 

conceito de empatia, assim como a aplicação de uma dinâmica com a mesma 

temática. No segundo encontro, foi discutido o conceito de bullying, suas 

características, consequências e formas de combate e utilizou-se uma dinâmica 

visando o respeito às diferenças. O terceiro encontro contemplou a confecção de 

um material, feito pelos alunos, sobre o combate ao bullying, a partir das 

discussões dos encontros anteriores, além da aplicação de um questionário de 

feedback. Os resultados apontam que a intervenção parece ter sido efetiva, pois 

os alunos expressaram o aprendizado a respeito dos conceitos de empatia e 

bullying, bem como relataram generalização de habilidades sociais para outros 

contextos. Ressalta-se a importância da promoção de oficinas para trabalhar o 

bullying e a empatia. 

Palavras-chave: bullying; empatia; habilidades sociais; escola; adolescentes. 
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Introdução 

O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa 

valentão, brigão. Em termos conceituais, pode ser compreendido como um 

fenômeno comportamental social, coercitivo e caracterizado por ações agressivas 

insistentes, repetitivas e sem causa aparente, além de certa desproporcionalidade 

entre os pares envolvidos. Entretanto, as análises funcionais desses quadros são 

prejudicadas devido à dificuldade de detectar os reforçadores envolvidos - isso 

significa que é difícil identificar qual é a recompensa envolvida no 

comportamento do agressor, o que o mantém. Nesse sentido, Rosa (2014) pontua 

que “não há uma conexão funcional direta entre a ação do agressor e o 

comportamento da vítima.” (p. 47) 

Sabe-se que sofrer bullying na infância e adolescência pode ser um fator 

de risco para o desenvolvimento e manutenção de problemas de 

comportamentos, sejam internalizantes, como o isolamento, depressão e 

ansiedade, ou externalizantes, como a agressividade (Alckimin-Carvalho, Izbicki 

e Melo, 2014). Há estudos que associam o mau rendimento acadêmico, evasão 

escolar, sentimentos de impotência, medo e insegurança, tanto aos que são alvos 

do fenômeno, quanto os que são testemunhas. Portanto, nota-se que o bullying 

geralmente apresenta efeitos quanto ao bem-estar físico, emocional e social dos 

indivíduos envolvidos na situação.  

A escola é o campo mais pesquisado dentro do tema bullying, por ser o 

ambiente predominante dessa prática, e a maioria responde a esses 

comportamentos com punições. Levanta-se, portanto, se há uma melhor forma 

de lidar com esse fenômeno. 

Segundo Manzini (2018),  

A punição não deve ser utilizada nas escolas porque não sinaliza, portanto, 

quais comportamentos são adequados no contexto escolar e não oferece às 

crianças modelos do que pode ser feito em situações de violência, disputa 

ou tédio sem ser a apresentação de comportamentos de bullying. (p.16) 

Dessa forma, o presente trabalho objetivou intervir em um colégio público 

com ocorrências de bullying com fundamentação da teoria analítico-
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comportamental, promovendo discussões sobre comportamentos alternativos ao 

bullying. Nesse sentido, ficou evidente a necessidade de trabalhar com os 

adolescentes o tema de habilidades sociais, e a empatia foi o foco das oficinas.  

 

Objetivos 

Promover discussões acerca de características do bullying com 

adolescentes, bem como propor formas de intervenção e desenvolvimento de 

habilidades sociais entre os alunos, em especial a empatia. 

 

Método 

Participantes 

Três turmas do Oitavo Ano do Ensino Fundamental II. Participaram onze 

alunos do Oitavo A, sete do Oitavo B e dez do Oitavo C, na faixa etária entre 13 e 

15 anos. 

Local e materiais 

O trabalho foi realizado em um Colégio Público, da cidade de Londrina. 

Utilizou-se dois questionários, sendo o primeiro em Pré-intervenção, com 

questões abertas e relacionadas ao conhecimento dos alunos sobre o bullying e o 

segundo, misto, sobre a avaliação acerca das Oficinas. 

Procedimento 

Primeiramente, todos os alunos das três turmas do Oitavo ano foram 

convidados a responderem um questionário para verificação do conhecimento 

sobre bullying e o que gostariam que fosse abordado nas Oficinas, mediante 

Termo de Consentimento assinado pelos pais ou responsável. Após a entrega dos 

questionários com o Termo assinado (cerca de um terço de cada turma respondeu 

e entregou assinado), deu-se início às Oficinas. Foram realizadas três oficinas 

com cada turma, em horário de aula regular, porém alternado, com 

aproximadamente uma hora cada, abordando o tema bullying e empatia. No 

primeiro encontro, apresentou-se um vídeo sobre Empatia, com discussão 

posterior. Após a discussão, aplicou-se uma dinâmica abordando o mesmo tema, 

com discussão em seguida. No segundo encontro, foram apresentados e 
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discutidos conceito de bullying, suas características, consequências e formas de 

combate. Em seguida foi aplicada uma dinâmica visando o respeito às diferenças 

e realizada uma discussão. O terceiro encontro contemplou a confecção de um 

material, feito pelos alunos participantes, sobre o combate ao bullying, a partir 

das dinâmicas e discussões dos encontros anteriores. O material foi exposto no 

Colégio e todos os alunos foram convidados a conhecerem a obra. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados obtidos indicam que os adolescentes, a partir de seus relatos 

nas discussões promovidas, puderam compreender os principais conceitos 

abordados: empatia e bullying, bem como a importância de se comportarem de 

forma empática em suas interações sociais, o que contribui para o combate ao 

bullying. Isto pode ser observado mediante a produção realizada no terceiro 

encontro.  

Os participantes elaboraram ao todo seis cartazes, três do Oitavo A, um do 

Oitavo B e dois do Oitavo C. Pode-se dividi-los em três categorias a partir do 

conteúdo de cada um, sendo elas: empatia, bullying e empatia como combate ao 

bullying. A primeira categoria abrange três cartazes, sendo que dois deles contém 

uma possível explicação para empatia e o outro possui uma história em 

quadrinhos e papéis colados com frases de como ser empático (por exemplo, 

“compreender”, “entender”, “conversar”, “ajudar”, “amor ao próximo”). Na 

segunda categoria dois cartazes são incluídos, sendo que um deles define o 

bullying e expõe a frase “diga não ao bullying”, já o outro trabalho dessa categoria 

tem em seu título a palavra “bullying” e papéis colados com frases como “não 

ignore”, “diga não ao bullying”, “bullying é crime”, “ajude”, “se sofrer, peça 

ajuda”, “tenha empatia”. A terceira categoria, empatia como combate ao bullying, 

contém um cartaz intitulado “Nunca pratique bullying”, o qual possui uma lista 

de possíveis consequências para a vítima dessa violência e ao lado está escrito 

“ajude:” seguido de algumas frases como “não julgar”, “tentar entender as 

pessoas”, “conversar”, “ter empatia”, “dar conselhos”, e “indicar ajuda de 

psicólogos”. 

Outros dados foram obtidos por meio do questionário de feedback, o qual 

obteve, ao todo, 25 respostas. Dez foram alunos do Oitavo A, seis do Oitavo B e 
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nove participantes do Oitavo C. As primeiras questões eram referentes à forma 

como as oficinas foram conduzidas. Havia uma pergunta com o intuito de 

investigar a generalização do repertório empático dos adolescentes, questionando 

se houve alguma situação, após as oficinas, em que puderam ser empáticos. 

Dentre os 10 participantes do Oitavo A, seis responderam afirmativamente e um 

relatou que já se comportava de maneira empática anteriormente. Dos seis 

questionários respondidos pelo Oitavo B, dois participantes informaram que sim 

e o restante disse que não. Quanto ao Oitavo C, dentre os nove, quatro 

participantes expressaram que haviam sido empáticos, inclusive, não era em 

contexto de bullying, mas situações em que alguém estava passando por alguma 

dificuldade, surgiram frases como “minha mãe fez uma cirurgia recentemente e 

estava com muita dor, me coloquei no lugar dela para conseguir diminuir a dor 

que ela sentia”(sic) “sim, quando um amigo meu estava passando por algumas 

situações difíceis e eu o ouvi, o ajudei e, segundo ele, o fiz se sentir melhor”(sic). 

Desta forma, é possível concluir que parte dos adolescentes emitiram 

comportamentos empáticos após entrarem em contato com as oficinas e 

dinâmicas propostas.  

Outra questão estava relacionada ao combate ao bullying, ao que deveria 

ser feito nas escolas para combater o bullying e o que poderia ser feito por eles, 

alunos, para contribuir com isso, na tentativa de implicá-los, isto é, terem maior 

engajamento em comportamentos pró-sociais. Nesta pergunta, surgiram 

respostas relativas à prática da empatia e sobre envolver adultos, professores ou 

coordenação, para ajudar na resolução deste problema. Algumas respostas dadas 

foram “ter mais empatia e respeito pelos outros. um bom começo é ajudar e se 

colocar no lugar de quem você ver chorando, triste ou sofrendo bullying”(sic); 

“conversar mais sobre para as pessoas se colocarem umas no lugar das outras eu 

posso evitar esse ato”(sic); “quem está sofrendo o bullying conversar com a 

diretora da escola sobre o ocorrido”(sic); “que os professores, pedagogos, 

diretores, etc, dessem mais atenção a esses casos, pois eu vejo que a maioria não 

liga e/ou não dá muita atenção. Ajudar as pessoas quando estiverem passando 

por situações assim.”; “...acho que as pessoas que fazem isso deveriam conhecer 

o grupo!”; “acho que coisas divertidas como dinâmicas que do mesmo jeito 

ensinam e conscientizam as pessoas.”. Considerando os dados obtidos no 
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questionário de feedback, pode-se afirmar que os adolescentes entenderam a 

relevância da empatia no combate ao bullying, além de pedir ajuda a autoridades. 

O bullying é um fenômeno social que traz prejuízos a indivíduos, cabendo, 

além das autoridades escolares, ao psicólogo intervir nesse contexto (Alckimin-

Carvalho, Izbicki e Melo, 2014). Presume-se que o déficit de habilidades sociais, 

mais especificamente a dimensão da empatia, está relacionado com o bullying 

(Rosa, 2014; Santos, 2011). Sendo assim, a intervenção proposta, revela-se como 

uma das estratégias possíveis para alterar essa prática que vem ocorrendo no 

ambiente escolar. 

O referencial teórico analítico-comportamental prioriza o ensino de 

comportamentos alternativos ao uso de estratégias punitivas, como repreensões 

e castigos, diante da emissão de comportamentos inadequados, porque a punição 

não sinaliza qual é o comportamento desejado e não dá modelo do que deve ser 

feito. Manzini (2018) aposta na eficácia do ensino de comportamentos 

alternativos na intervenção do fenômeno bullying, uma vez que ao ensinar 

comportamentos alternativos, que são incompatíveis com os comportamentos 

inadequados de bullying, no caso, previne-se a recorrência dessa violência. 

Assim, a presente intervenção foi ao encontro do que a literatura traz, já que 

possibilitou a discussão e ampliação do repertório empático dos estudantes, 

sendo que alguns verbalizaram que estavam sendo empáticos em várias situações 

de sua vida.  

Além disso, a proposta de discussão sobre a empatia com os adolescentes 

proporcionou a discriminação verbal do significado de empatia e modelação de 

comportamentos empáticos, por meio da apresentação de um vídeo, com modelo 

de empatia.  

Em relação à empatia, Filgueiras et al. (2019) ressaltam que a empatia é 

um comportamento complexo e estabelecido por múltiplos fatores: evolutivos, 

neurobiológicos e socioculturais, sendo este último, facilitador do processo de 

aprendizagem do repertório empático. Assim, o presente estudo tentou promover 

o desenvolvimento da empatia, uma dimensão das habilidades sociais, por meio 

da apresentação da temática aos participantes, assim como seu envolvimento no 

fenômeno.  
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Considerações Finais 

Considera-se que dificuldades são enfrentadas pelos profissionais de 

psicologia ao inserir se no contexto escolar, por se deparar com outras prioridades 

da instituição, como o ensino dos conteúdos programados. Apesar disso, faz-se 

necessária a atuação e intervenção de psicólogos, para a promoção de relações 

saudáveis e, assim, proporcionar um ambiente adequado à boa aprendizagem. 

Isto pode ser feito por meio do manejo de contingências para o ensino de 

comportamentos desejados, como a intervenção em questão. 
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O estágio supervisionado 

O estágio supervisionado integra parte dos cursos de graduação de 

Psicologia e são regulamentados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), 

que tiveram sua publicação definitiva em maio de 2004 (Cury & Neto, 2014). Com 

o objetivo de desenvolver habilidades e competências em situações de 

complexidades diversas relativas ao exercício da profissão, o estágio 

supervisionado permite o contato entre o discente e os espaços de atuação de 

modo a desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessários ao 

trabalho do psicólogo (Nóbrega & Santos, 2017). 

A disciplina de Estágio Básico caracteriza um período de extrema 

importância durante o processo de graduação, pois o andamento da disciplina 

proporciona aos discentes o conhecimento prático que apenas dentro de sala de 

aula dificilmente poderá se obter. Conhecer as diferentes vertentes do fazer 

psicológico, principalmente em campos tão variados evidencia a discrepância 

entre a teoria e a prática da atuação do Psicólogo, proporcionando ao aluno, 

futuro profissional da área, a construção de um pensamento crítico, que visa 

trazer novas soluções aos problemas já existentes nesses ambientes (Vieira, 

Caires, & Coimbra, 2011). 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 296 

  

Aporte teórico e expectativas - funcionamento do Sistema Único de 

Saúde 

O Sistema Único de Saúde (SUS) conta atualmente com a divisão em três 

macro setores de atuação dos profissionais, sendo elas a atenção primária, 

secundária e terciária, subdividindo assim os serviços prestados aos usuários em 

categorias com suas especificidades. Alves e Eulálio (2011) propõem, então, a 

inserção dos profissionais de psicologia dentro das três áreas de atenção, tendo 

enfoque em promoção de saúde e prevenção de doenças. 

A atuação do psicólogo na atenção primária da saúde se dá por meio da 

prevenção primária de doenças que deve estar relacionada à promoção da saúde. 

Visa-se o atendimento à população no intuito de atuar nos problemas 

epidemiológicos, o investimento em estilos de vida saudáveis e na prevenção de 

comportamentos de risco, sendo realizada antes da existência de um problema 

concreto. Ainda na atenção primária, há também a intervenção primária, onde ao 

se identificar uma queixa no convívio social e/ou em um indivíduo pode-se atuar 

com uma intervenção direta realizada multiprofissionalmente, e se necessário 

encaminhar para um atendimento psicológico especializado (Alves & Eulálio, 

2011). 

No que se refere à atenção secundária, a atuação do profissional de 

psicologia ocorre nos ambulatórios e/ou centro de especialidades, tendo suas 

atividades voltadas ao acompanhamento do paciente, auxiliando-o no processo 

de seu tratamento seja de ordem física ou psicológica, trabalhando assim na 

prevenção do agravamento da doença. Além disso, é neste nível que a intervenção 

psicológica especializada tem maior espaço atendendo aos usuários dos outros 

níveis de atenção, e aos problemas da saúde mental de forma mais específica. 

Na atenção terciária, o trabalho do psicólogo está ligado às demandas de 

alta complexidade advindas dos outros níveis de atenção (primário e secundário) 

e com as pesquisas na área da saúde. Neste nível, a prevenção se dá em pacientes 

em situação de tratamento clínico, cirúrgico e quimioterápico. A intervenção do 

profissional de psicologia na atenção terciária se dá na área das pesquisas 

investigando os fatores biopsicossociais que interferem na etiologia das 
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demandas da saúde, analisando as possíveis intervenções socioculturais na saúde 

e na doença, bem como nas concepções de vida e morte (Alves & Eulálio, 2011). 

A partir disso, expectativas acerca do funcionamento do SUS foram criadas 

no que tange ao funcionamento das divisões das atenções primária, secundária e 

terciária, bem como a atuação do psicólogo e suas delimitações em cada um 

destes níveis. Esperava-se encontrar uma boa comunicação entre as atenções e 

também uma boa demarcação da atuação do psicólogo a depender das demandas 

existentes nas instituições visitadas. 

 

Metodologia 

Aos alunos do terceiro ano do curso de Psicologia da Universidade 

Estadual de Londrina é ofertada a disciplina de Estágio Básico, que tem como 

objetivo fornecer vivências práticas e teóricas da atuação do Psicólogo, nas suas 

áreas vocacionais. Desta feita, as visitas ocorreram nos mais diversos contextos 

de atuação do Psicólogo, a saber, Hospital Universitário (HU), Unidade Básica de 

Saúde (UBS), Associação Flávia Cristina, Consórcio Intermunicipal de Saúde do 

Médio Paranapanema (CISMEPAR), Clinica de Trânsito de Londrina, Núcleo de 

Atividades de Altas Habilidades e Superdotação (NAAH/S), entre outros. No 

presente trabalho, serão exploradas as vivências e inquietudes de três estudantes 

de Psicologia, em decorrência das visitas realizadas em dois campos, ambos da 

saúde, sendo, para tanto, analisados os relatórios dessas visitas e discussões 

provenientes das supervisões.  

  

Visitas e realidade 

Entre os diversos campos de atuação em que houve o estágio de 

observação, foram elencados dois de maior relevância para o tema da saúde, 

sendo elas a visitas à Unidade Básica de Saúde do conjunto Habitacional Aquiles 

Stenghel e a realizada no Hospital Universitário da Região Norte do Paraná (HU). 

Estas instituições correspondem, respectivamente, à atenção primária e terciária 

dentro da divisão do Sistema Único de Saúde. 

A atuação do psicólogo exposta na visita à UBS consistia em três eixos: o 

trabalho dentro do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), programa 
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extensão do Programa Saúde da Família; a execução de grupos terapêuticos; e por 

fim, a agenda de atendimentos individuais. As responsabilidades descritas 

variam entre o trabalho com a equipe multidisciplinar, tanto dentro da UBS 

quanto em visitas domiciliares aos pacientes, a avaliação de demandas e 

organização de grupos referentes a elas e ainda o atendimento individual de 

pacientes. 

Já a atuação analisada dentro do Hospital Universitário teve um enfoque 

em uma ala específica, o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ). A psicóloga 

designada descreveu o trabalho dentro daquele espaço como um auxílio à 

organização psíquica do paciente internado e também de sua família. Afastando-

se da prática tradicional, a profissional atua com o objetivo maior de acolher as 

demandas, dores, ansiedade, medo e dúvidas dos pacientes, ajudando-os na 

difícil tarefa de identificar-se com seu novo “eu” a partir do acidente do qual a 

queimadura adveio, bem como de todo o processo de tratamento que é exaustivo 

e doloroso, acompanhado de muito sofrimento físico e psíquico. 

Ambas as atuações sofrem com a alta demanda de pacientes e a ínfima 

quantidade de profissionais para sua execução. Com um enfoque maior na 

Unidade Básica de Saúde, foi possível observar o quanto essa defasagem de 

profissionais e numerosa quantidade de pacientes afeta a prática do psicólogo, 

obrigando-o a trabalhar em condições sem muita infraestrutura e se engajar em 

atividades que não são concernentes à área em que atua, com o objetivo de 

atender a população da melhor forma possível.  

Deste modo, as discentes em questão puderam comparar por meio da 

experiência do estágio básico o aporte teórico recebido na graduação com a 

realidade profissional encontrada nas visitas. Tal prático corroborou com o 

exposto por Cury e Neto (2014), sobre a existência de uma tensão entre a teoria 

conteudista do curso e a prática, observando a falta de integração entre as duas 

áreas que, para uma formação de maior qualidade, deveriam dialogar de forma 

não excludente. 

Entretanto, destaca-se que a experiência obtida por meio das visitas feitas 

durante a disciplina proporcionou um primeiro contato com a prática da 

profissão, potencializando assim um maior conhecimento sobre si mesmo para 

as discentes, quanto no que se refere ao mundo do trabalho (Vieira, Caires, & 
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Coimbra, 2011). Vivenciar a realidade pouco explorada teoricamente também 

possibilitou um maior conhecimento sobre a execução das políticas públicas do 

Brasil, demonstrando o manejo além das diretrizes e leis estudadas durante a 

graduação e sua exímia importância para uma prática profissional coerente e 

ética que atinja a população para a qual é designada. Por fim, o estágio básico 

também propiciou uma melhor visualização das áreas de atuação, contribuindo 

assim para uma maior reflexão quanto às especificidades, fragilidades e 

benefícios de cada campo, o que certamente influenciará nas escolhas 

profissionais futuras.  
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Resumo 

Analisando o estágio como um dispositivo institucional de iniciação e 

aprimoramento do futuro profissional nos mais diversos campos de atuação, 

compreende-se a importância deste, uma vez estabelecida uma maior 

aproximação entre os métodos e conteúdos teóricos no contexto prático. 

Compreendemos que é na cotidianidade da vida humana que a profissão se 

constrói, a partir da relação de troca e de aprendizado em diferentes realidades. 
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Dessa forma, o presente trabalho consistiu em um relato de experiência, tendo 

como objetivo coletar informações pertinentes à prática psicológica a partir da 

observação no contexto escolar. Esta ocorreu no Colégio de Aplicação da 

Universidade Estadual de Londrina, na sede Campus, onde localiza-se a 

Educação Infantil. Inicialmente, o propósito do estágio consistiu em encontros 

focados na construção de um olhar crítico e reflexivo para o contexto social 

calcado na teoria da Análise Institucional e, posteriormente, à ida ao Colégio de 

Aplicação com os fins de observação, análise e devolutiva à instituição; 

investigando as questões que compõem uma Instituição Escolar e que atravessam 

o processo de ensino-aprendizagem. Nesta segunda etapa, foram realizados cinco 

encontros com duração de um turno. Nas visitações, estivemos em turmas do 

primeiro, terceiro e quinto ano do ensino fundamental, além da livre circulação 

na área externa; fazendo anotações no diário de campo e compondo reuniões 

supervisionadas para discutir questões pertinentes, tais como, a multiplicidade 

da construção e a vivência de cada criança sobre ser aluno, as singulares 

interações professor-aluno, diagnósticos psiquiátricos, demandas e queixas de 

professores, bem como dificuldades e levezas presentes no ambiente escolar. Tal 

experiência nos mostrou a importância do papel do psicólogo no contexto escolar, 

visando tanto o trabalho individual como coletivo. Entendemos que na escola há 

a reprodução micro de estruturas biopsicossociais presentes em nossa sociedade, 

sendo necessário a análise cuidadosa diante desse espaço, tendo como norte uma 

educação libertadora. 

Palavras-chave: Psicologia educacional; análise institucional; observação; 

ensino-aprendizagem. 

 

Introdução 

Este trabalho refere-se ao relato de experiência, construído através do 

Estágio Básico no Departamento de Psicologia Social e Institucional, realizado no 

Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina Professor José 

Aloísio Aragão, onde foi possível a observação atenta dos atravessamentos 

biopsicossociais no contexto escolar. 

Compreender a Escola, enquanto instituição é analisá-la como produtora 

e reprodutora das contradições da vida social, inserida dentro de um contexto 
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econômico-político. Através disso, evidencia-se a importância da educação como 

garantia da cidadania e as dificuldades de construir um espaço com projetos 

pedagógicos emancipadores frente ao modelo vigente de produção capitalista. 

(Conselho Federal de Psicologia, 2013). 

A atuação do psicólogo escolar/educacional passou por diversas mudanças 

desde a sua regulamentação e reconhecimento. Em um primeiro momento, tal 

prática estava vinculada à avaliação de alunos e ao “ajustamento” daqueles que 

destoavam da norma. Com as críticas, novas perspectivas se abriram 

contribuindo para que, atualmente, haja uma certa indefinição, porém, esta é 

explicada devido a diversos fatores, como: as expectativas da comunidade escolar 

frente ao psicólogo, a diferente formação de graduação e a ausência de 

competências profissionais descritas de forma clara, a partir de comportamentos 

observáveis. (Santos et al, 2017). Apesar das mais diversas demandas e 

contradições do fazer psicologia na escola, o trabalho do especialista deve visar o 

engajamento e participação de toda a comunidade escolar, de modo que suas 

intervenções possam considerar as múltiplas realidades contidas neste contexto. 

Tal exercício profissional se caracteriza também como compromisso político, de 

modo a construir uma escola participativa, democrática e gestora de seus 

próprios conflitos com atores implicados. Podemos ver a Psicologia 

escolar/educacional atuando e contribuindo no desenvolvimento do projeto-

político-pedagógico, no processo ensino-aprendizagem, na formação de 

educadores, na educação inclusiva e na formação de grupos de alunos com as 

mais possíveis demandas (CFP, 2013). 

Assim, esse olhar pode contribuir para o acolhimento das contradições e 

das imprevisibilidades da vida cotidiana. Estas possíveis ocorrências costumam 

ser negadas frente à normalidade e à padronização que a escola impõe. Assim, o 

psicólogo sustenta um campo de indignações, fazendo-se possível a abertura de 

discursos homogêneos, espaço para questionamentos e movimentando ações e 

reflexões sobre o ambiente e perante as potencialidades dos indivíduos. 

 Portanto, objetivou-se coletar informações pertinentes à prática 

psicológica a partir da observação no contexto escolar. A partir disso, a proposta 

de estágio buscou traçar paralelos entre a teoria e a prática do campo 
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institucional, relacionando com o trabalho dos professores e a posição dos alunos, 

por meio da realidade cotidiana da escola. 

 

Método 

Nos encontros, inicialmente, foi desenvolvido nos estagiários a construção 

de um olhar reflexivo, crítico e sensível capaz de identificar a dinâmica de 

funcionamento das instituições no campo da Análise Institucional e com 

discussões de viés teórico em acordo com os trabalhos de Baremblitt (2002).  Em 

um segundo momento, os encontros ocorreram semanalmente no Colégio de 

Aplicação na Universidade Estadual de Londrina; foram cinco encontros com 

duração média de 2h45min. O foco era observar como se dava a dinâmica da 

instituição e nesse sentido intervir nos sujeitos o mínimo possível. Não obstante, 

somente a presença dos estagiários na escola intervia e alterava o comportamento 

dos sujeitos que compõem tal instituição. Em duplas, foram observadas turmas 

do primeiro, terceiro e quinto ano do ensino fundamental, além da livre 

circulação na área externa, onde ocorria o intervalo das aulas e a aula de Educação 

Física. Durante das aulas, foi dada atenção para a relação dos professores com os 

alunos, entre os alunos e entre os funcionários e alunos. Realizou-se anotações 

no diário de campo de acordo com a percepção de cada estagiário. A cada dois 

encontros, os estagiários reuniram-se com o supervisor para compartilhar suas 

experiências e percepções recolhidas em campo. 

 

Resultados e Discussão  

Partindo para uma análise mais voltada para o campo institucional, 

podemos caracterizar como um ponto cerne de diversas problemáticas nas 

relações e situações considerados problemas para o desenvolvimento de um 

indivíduo, no caso aqui, crianças em processo de ensino-aprendizagem, no qual 

já ressaltamos.  

Diante disso, é válido ressaltar a pertinência da Psicologia Escolar, como 

sendo uma área disciplinar e ferramenta que deve estar presente em uma 

instituição escolar que priorize não só o ensino, mas sim como já citado 

anteriormente, que atenda a dinamicidade e complexidade das relações escolares, 
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que busque desenvolver uma educação inclusiva, capaz de agregar aqueles 

indivíduos “destoantes” os quais não se adequam a normatização da Instituição 

que estabelece um único padrão para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Ademais, a psicologia neste contexto, deve possibilitar a 

construção de relações horizontais, que sejam produtoras e potenciadoras do 

desenvolvimento do indivíduo, a fim de evitar o autoritarismo amortecendo as 

relações de poder que se cristalizam hierarquicamente nas Instituições Escolares.  

Dessa forma, como fruto de nossa observação e reflexão, apontamos que a 

ausência do Psicólogo Escolar exercendo sua prática no contexto institucional, é 

uma falta que fragmenta e desconfigura todo o projeto-político-pedagógico de 

uma Instituição Escolar. Em decorrência dessa lacuna, não só o aprendizado é 

prejudicado, mas também a cadeia de relações existentes no ambiente escolar, no 

que diz respeito aos professores, alunos e funcionários.  Compreendemos que, é 

competência do Psicólogo Escolar sustentar um lugar capaz de conciliar e 

harmonizar as diversas demandas existentes e atreladas a instituição, sendo estas 

subjetivas, coletivas e/ou institucionais. 

Na Análise do Comportamento, trabalha-se com os princípios 

fundamentais do behaviorismo de Skinner, tais como o condicionamento 

clássico, comportamento operante, seleção pelas consequências, reforço e 

esquemas de reforçamento, punição, controle aversivo, variabilidade de 

comportamentos e repertório, resolução de problemas, contingências, dentre 

outros (Baum, 2008).  Esta dimensão teórica, apesar de fundamentar 

ferramentas clínicas, abrange conceitos úteis a outros contextos, como por 

exemplo, aplicação à escola. Contudo, ao fazer intervenções em uma escola, é 

importante que se faça o registro do que aconteceu depois delas, se houve alguma 

mudança e como essas mudanças se caracterizam, evitando ou ao menos 

diminuindo a probabilidade de trabalhar apenas por tentativa e erro. No presente 

estágio, trabalhamos apenas a observação, mas que por si só, pela presença de 

um observador, já causava influência e alteração no ambiente. Ainda assim, 

alguns conflitos entre professores e alunos não deixaram de ocorrer, conflitos que 

podem ter especificidades a serem consideradas, como por exemplo a história do 

aluno, do professor, da interação entre ambos, da turma com aquele evento e 

eventos semelhantes ou diretamente relacionados ao conflito em si. Por exemplo, 
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não obedecer ao comando quando solicitado. Essas são algumas variáveis e os 

atravessamentos que estão longe do nosso controle, cabendo aqui uma futura 

observação de pesquisa mais detalhada.  

Os conceitos que nos interessam nesse texto são o de reforçamento e 

punição, de modo que o primeiro está relacionado ao aumento na frequência de 

um comportamento e o segundo a sua diminuição. A análise feita por nós neste 

período de observação foi que, em muitas situações, o aluno tem seus 

comportamentos inadequados reforçados pela consequência que é a atenção da 

professora, independente se seguido de uma repreensão. O fato é que a criança 

continua a se comportar da mesma forma, falando alto, brincando com os colegas, 

não fazendo o que de demanda, dentre outras coisas. A punição, por sua vez, é 

demarcada nos momentos de maior euforia, ou seja, quando uma quantidade 

maior de crianças apresentam esses comportamentos inadequados, e pode ser 

um aviso de emissão de advertência, proibição para ir à aula de educação física, 

chamar pelo nome, entre outros. 

 

Considerações Finais 

Observando e analisando essa instituição escolar, foi apreendida como se 

dá sua dinâmica e seus respectivos atravessamentos. O caráter excludente da 

sociedade quanto a sujeitos com necessidades educativas demanda uma 

adaptação da instituição escolar para a inserção de todas as pessoas e, nesse 

sentido, o Colégio de Aplicação avança ao compor um corpo estudantil múltiplo. 

Nesse sentido, a demanda da instituição por um olhar de profissionais de 

dentro do campo psicológico esteve presente no discurso dos profissionais da 

coordenação, principalmente naquilo que concerne estudantes que utilizam da 

educação especial, portadores de psicopatologias e usuários de psicofármacos. 

Ademais, é necessário desconstruir a concepção verticalizada entre professores e 

alunos, em que o controle aversivo é o método utilizado para manter esse tipo de 

relação. 

Foi percebida a possibilidade de inserção de um profissional da Psicologia 

atuando no contexto escolar, em que poderiam ser amenizadas as questões de 

indisciplina, atravessamentos de relação professor-aluno e entre alunos, e 
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especificidades para a educação de alunos com desenvolvimento atípico. Foi 

percebida a potência da prática de psicólogos dentro do contexto escolar através 

da presença dos estagiários em sala de aula, até mesmo somente com a 

observação, mostrando o impacto de uma equipe multiprofissional na 

escolarização das pessoas. Os objetivos e as expectativas para com as 

possibilidades do estágio oferecido foram atendidos, apesar da complexidade 

oferecida pelas questões que compõem o ambiente escolar, sendo de grande 

aprendizado aos envolvidos.  
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Introdução 

A adolescência é marcada por processos de independência e autonomia, 

onde ocorrem diversas mudanças biopsicossociais. Neste período de transição, o 

contexto sociocultural e/ou situações de violência existentes em seus contextos e 

trajetórias podem influenciar o desenvolvimento e potencializar riscos para 

patologias e outras violências.  

Atualmente uma série de paradigmas e valores na nossa sociedade estão 

sendo modificadas, a partir do advento da condição pós-moderna, essa “ruptura” 

de elementos sociais, econômicos e culturais faz com que surja momentos de 

instabilidade e incertezas, provocando mudanças no âmbito subjetivo dos 

sujeitos (Outeiral, 2008). 

De acordo com Outeiral (2008), a condição do sujeito contemporâneo é 

fortemente transpassada pela globalização, esta acaba globalizando também o 

desejo, dessa forma as estruturas familiares e o ambiente facilitador é 

modificado. O autor afirma que as condições de trabalho, mudanças nos papéis 

familiares como: o ingresso da mulher no mercado de trabalho, modificações nas 

configurações familiares, famílias reconstituídas, filhos de casamentos diferentes 
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e perdas de vínculos favorecem uma certa perda de um cuidado que foi 

experimentado. 

Portanto, o tempo de convivência com os filhos se torna menor, ou seja, o 

cuidado parental acaba de certa forma sendo “terceirizado” as instituições de 

ensino ou cuidado, e a função paterna é cada vez mais inexistente em função do 

grande ritmo de trabalho (Outeiral, 2008). 

O atual período marcado por desamparo e pela banalização da violência, 

atinge diretamente as estruturas familiares, ocasionando problemas de 

desenvolvimento e de sofrimento que passam por essas condições:  patologias do 

vazio, estruturas narcísicas, borderline, sentimentos de não-ser  de invisibilidade 

e outras condições que surgem como características comuns das estruturas 

psíquicas contemporâneas (Outeiral, 2008). 

Em relação as identificações que na maioria das vezes são de caráter 

patológico, como descreve Outeiral (2008), atingem as crianças e os 

adolescentes, esses em seu processo natural de buscas por identificações na 

sociedade e na família, encontram representantes que não favorecem valores 

éticos e morais adequados: 

As desidentificações de identificações patológicas, parte do processo 

adolescente, não se dão adequadamente. Há um predomínio, então, de um 

ego ideal sobre o ideal de ego. O primeiro, mais ligado ao narcisismo, ao 

pensamento concreto e com uma capacidade de simbolização incipiente e 

não reconhecendo adequadamente o “outro”, predomina sobre o segundo, 

em geral, menos narcísico, reconhecendo e respeitando o “outro” e com 

predomínio do pensamento abstrato e da capacidade de simbolizar. 

(Outeiral, 2007, p. 69 -70) 

Essa falência da função paterna e as identificações patológicas nas etapas 

iniciais do desenvolvimento do sujeito dificultam o estabelecimento de limites 

como destaca o autor:  

Holding, não esqueçamos, é espaço e limite, elemento feminino puro, 

“ser”, e também, necessariamente, elemento masculino puro, “fazer”. Sem 

estes elementos a capacidade de pensar está prejudicada e teremos a 

descarga de impulsos diretamente na ação, sem intermediação do 
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pensamento: comunicação pela ação, agir para sentir-se vivo. (Outeiral, 

2007, p. 69 -70) 

Nota-se diversas mudanças de paradigmas, valores e configurações 

vinculares que atravessam o desenvolvimento dos indivíduos e os modos de “ser-

no-mundo”. Portanto, diferentes alternativas terapêuticas devem ser 

desenvolvidas para lidar com esse fenômeno. 

Alternativas grupais surgem como uma forte ferramenta para enfrentar 

esses desafios, dispositivos que proporcionam a contenção de desejos destrutivos, 

ressignificação simbólica e possibilidades de despertar processos psíquicos 

primários. 

 

Grupo de mediação 

O dispositivo grupal denominado como “grupo de mediação” é uma 

modalidade de intervenção grupal que utiliza objetos para ativar ou reanimar 

certos processos psíquicos do espaço do pré-consciente antes não mobilizáveis ou 

modificáveis de um modo mais efetivo (Castanho, 2018). Esse tipo de dispositivo 

ganha destaque especificamente por sua proposta de intervenção a nível de 

simbolização primária. 

Segundo Castanho (2018), Vacheret entende que os objetos mediadores 

mobilizam elementos mais próximos do “corporal” por conta da sensorialidade 

própria desses objetos, reativando diferentes processos e registros psíquicos, 

visando um efeito de reativação da capacidade associativa como afirma Kaës:  

Trata-se então de produzir um efeito dinâmico, não especificamente de 

uma interpretação. P. Aulagnier nos mostra aqui a ordem da necessidade 

na qual se situa o figurado: uma ordem da necessidade [besoin], do 

fundamental, do sentimento de existência e do ser que constitui o espaço 

corporal no qual o pensamento poderá se desenvolver. (Kaës, 1999, p.96, 

apud Castanho, 2018, p. 183). 

Ou seja, esse efeito promove modificações em registros psíquicos, 

possibilitando a figuração das vivências como afirma o autor: “Essa questão se 

liga à capacidade de figurar a experiência vivida e como os grupos de mediação 
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teriam vocação especial para contribuir com esse trabalho” (CASTANHO, 2018, 

p.183). 

Nota-se que o grupo tem vocação especial quando se discute questões 

relacionadas a patologias e tipos de sofrimento contemporâneos como: as 

patologias do vazio, borderline e sentimentos de “não-ser” no mundo, já que os 

efeitos proporcionados por esse tipo de dispositivo atuam diretamente na 

problemática central desses tipos de subjetividade, pensando especificamente em 

questões relacionadas a figurabilidade de vivências traumáticas a nível primário 

e proximidade a sensorialidade corporal, como possibilidades de existir, de se 

perceber “ser-no-mundo”. 

O dispositivo grupal também promove diferentes modelos identificatórios, 

junto a outros efeitos como o próprio holding e intervenções a partir dos 

micromanejos, ou seja, considerar a utilização do próprio enquadre na análise do 

grupo, como enunciação de demandas por alteração das regras do enquadre 

(Castanho, 2018). 

Esses e outros fundamentos foram considerados para construção dos 

dispositivos de atendimento para os adolescentes, como a ótica clínico-social que 

contribui para a percepção das articulações com os diferentes vínculos 

institucionais e sociais dos adolescentes. 

Lima et al. (2015) afirma que a intervenção clínico-social é um novo campo 

de trabalho, diferente dos tradicionais da Psicologia, especialmente em relação 

ao modelo clínico. 

Sua visão se volta para a compreensão do mundo a partir de sua 

complexidade, compreendendo todos os acontecimentos como fenômenos 

relacionados, conectados em seus próprios contextos. 

Segundo a autora, atitude do psicólogo se torna mais presente nas 

instituições que atendem a população, como os órgãos de assistência, escolas, 

hospitais e fundações. 

Portanto, essa intervenção tem como propósito uma visão abrangente de 

sujeito, onde não seja visto meramente como um indivíduo, mas como o que 

“advém como tal na trama relacional de sua sociedade” (Najmanovich, 1998, 

p.63). 
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Objetivos 

O objetivo desse trabalho é apresentar experiências e reflexões acerca de 

uma intervenção grupal a partir de uma perspectiva clínico-social em um serviço-

escola de psicologia. 

 

Metodologia 

Foi utilizado como método a revisão bibliográfica, relato de experiência, e 

reflexões a partir de vivências no estágio em psicologia, nos atendimentos e 

supervisões. 

 

Resultados e Discussões 

O grupo pertence a um projeto de estágio na área institucional/social do 

curso de Psicologia da UNIFAI nomeado como “Promover vida”, esse projeto tem 

como foco atender demandas relacionadas à autolesão, ideações e/ou tentativas 

de suicídio e outras violências. Inicialmente a proposição desse projeto era 

proporcionar atendimentos para sujeitos que eram encaminhados para o serviço-

escola em crise, apresentando essas demandas.  

Devido ao crescente aumento das demandas, principalmente 

encaminhamentos de adolescentes com sintomas de autolesão e tentativa de 

suicídio os dispositivos utilizados foram modificados, já que se percebeu que as 

situações em crise e as demandas não seriam contidas apenas com o plantão 

psicológico, nesse período houve a transição do plantão psicológico para 

atendimentos na psicoterapia breve focal, com duração de cinco a dez sessões, 

podendo estender-se de acordo com o caso, mas mesmo depois da contenção da 

crise a maioria dos pacientes continuava utilizando os serviços devido a falta de 

alternativas de encaminhamento para outros serviços, dispositivos ou 

instituições. 

O grupo surge como possibilidade não só para continuar o processo após 

a psicoterapia breve focal, mas também como uma ferramenta muito efetiva 

frente às demandas apresentadas. 
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O grupo ocorre desde 2018 no núcleo de psicologia da UNIFAI, com 

duração de uma hora e meia. Atualmente o grupo acontece semanalmente no 

mesmo local, e as principais queixas apresentadas são relacionadas a conflitos 

familiares, autolesão e tentativa de suicídio.  

No início do ano, o grupo era caracterizado por cinco adolescentes do sexo 

feminino entre a faixa etária de 15 a 18 anos, um grupo heterogêneo com objetivo 

terapêutico, que por demanda do próprio grupo foi se desenhando como um 

grupo operativo, utilizando jogos como objeto mediador.  

Percebendo essa enunciação de demanda por alteração das regras do 

enquadre, foi proposto um novo desenho para o grupo. Para pensar nessa nova 

configuração de dispositivo, utilizamos os fundamentos dos grupos com objetos 

mediadores. 

O grupo permanece aberto com a proposta de atender o público 

adolescente de 15 a 18 anos, composto por cinco meninas, o grupo de mediação 

tem como proposta diferentes tipos de tarefas em cada sessão, sua duração é de 

uma hora e meia e acontece semanalmente. 

Iniciamos o grupo utilizando o pictograma grupal como objeto mediador, 

utilizando cartolina e tintas para sua construção, objeto rapidamente adotado 

pelo grupo que proporcionou um contato direto com desejos destrutivos que 

foram canalizados ao longo do processo ao jogar tinta de forma agressiva e ao 

mesmo tempo prazerosa na cartolina. 

A foto expressão foi empregada em vários momentos do grupo, utilizando 

as fotos como possibilidades de expressão, recurso naturalmente aderido pelo 

grupo. Uma das tarefas com fotos foi a construção de contos a partir da percepção 

individual da foto escolhida, que complementava o conto a partir das outras fotos 

selecionadas pelo grupo, estruturando uma linha temporal do conto e podendo 

discutir toda a história do personagem. 

Outros tipos de recursos foram utilizados como mediadores, como músicas 

com o objetivo de discussão a partir das letras e da própria sonoridade.  

Por fim, os conteúdos que mais emergiam nas discussões, fotos e músicas 

escolhidas foram: morte, conflitos familiares, repressão social, violência, 

orientação sexual, machismo e contexto político.  
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Considerações Finais 

O grupo exerce uma função facilitadora na busca dos adolescentes por uma 

nova inscrição social, criando espaços de fala próprios e suportes identificatórios 

necessários à elaboração das perdas das identificações infantis e à construção de 

um lugar no mundo adulto.  

Os objetos mediadores foram fortemente aderidos pelo grupo, recurso que 

possibilitou a manifestação de diversos conteúdos a nível primário e figuração 

das vivências traumáticas, resultando em possibilidades de ressignificação, 

construção de novos projetos de vida e novos sentidos para existência. 
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Resumo 

Durante as últimas décadas, a comunidade científica nacional observou que 

estudantes universitários constituíam uma população vulnerável ao 

desenvolvimento do chamado Transtorno Mental Comum (TMC), um quadro de 

sofrimento psíquico com sintomatologia física o qual implica em uma piora 

considerável na qualidade de vida de quem as possui. Os fatores apontados como 

responsáveis por este quadro pela literatura foram muitos; especialmente os 

relacionados à sobrecarga advinda das atividades acadêmicas dos estudantes. Um 

dos fatores identificados como de risco para o desenvolvimento de TMC se 

relacionava a fragilidade das redes de apoio, verificando-se uma ausência de 

ações na universidade voltadas a saúde mental dos estudantes capaz de atender a 

demanda. Assim, verifica-se um excedente de alunos sem nenhum devido 

atendimento psicológico ou psiquiátrico. Com base nisto, o objetivo deste estágio 

foi proporcionar aos estudantes da Universidade Estadual de Londrina (UEL) um 

grupo de apoio voltado ao sofrimento psíquico, aberto aos estudantes do Centro 

de Tecnologia e Urbanismo (CTU). O objetivo principal do grupo é proporcionar 

a criação de mecanismos de suporte para o enfrentamento do sofrimento 
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vivenciado na universidade, através de fortalecimento de vínculos e da 

construção de redes sociais entre os estudantes. Os encontros ocorreram 

semanalmente, com 1h de duração, tendo o grupo o caráter aberto e heterogêneo. 

A intervenção se pautou principalmente no acolhimento do sofrimento dos 

estudantes e na coordenação de possibilidades de reflexão acerca desse 

sofrimento, através de atividades variadas. Observou-se que com os encontros 

houve uma melhor identificação dos fatores problemáticos e um subsequente uso 

deste espaço pela comunidade do CTU para reflexões a respeito de modos 

adequados para o enfrentamento destes fatores. Verificou-se, em consonância 

com a literatura, a carga horária excessiva e pouco tempo disponível para outras 

atividades como os principais fatores estressores mencionados pelos estudantes. 

Os encontros ainda ocorrem semanalmente. 

Palavras-chave: Sofrimento acadêmico; Desgaste universitário; Grupo em 

universidades; Grupo sobre desgaste acadêmico; Suporte universitário. 

 

Introdução 

Ao longo das últimas décadas, numerosos estudos em meio acadêmicos 

nacionais e internacionais estão sustentando a visão de que a experiência 

universitária é potencializadora para estados de adoecimento psíquico (Graner & 

Cerqueira, 2019). O estado de adoecimento, no entanto, seria clinicamente mais 

brando do que muitos transtornos psiquiátricos, de modo que a comunidade 

médica os têm denominado de Trantorno Mental Comum (TMC), sendo 

caracterizado como um estado misto de depressão e ansiedade com uma 

sintomalogia que inclui: dificuldades de memorização, distúrbios somáticos, 

distúrbios do sono, estresse e fadiga. 

Segundo a literatura, estes estados seriam decorrentes de uma sobrecarga 

de atividades as quais o universitário se sujeita, aliado a poucas horas de lazer, o 

ato de assumir uma maior quantidade de responsabilidade e relacionamentos 

débeis ou fragilizados, dentre outras causas. Leão, Ianni e Goto (2019) 

argumentam que este ritmo de sobrecarga acadêmica se faz devido ao ritmo 

produtivista da sociedade capitalista, a qual, sedenta por resultados, imputa 

quatro a seis anos de formação (a depender do curso) como o tempo do preparo 

para todo o tipo de adversidade profissional do futuro, condensando 
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conhecimentos a despeito da preparação do aluno, muitas vezes insuficiente pela 

educação que este teve. 

A produção científica constantemente salienta que estratégias de coping 

baseadas em interação social e pertencimento favorecem o enfrentamento desta 

condição universitária atual como fatores de proteção (Cerchiari, Caetano & 

Faccenda, 2005) (Fiorotti, Rossoni, Borges & Miranda, 2010) (Graner & 

Cerqueira, 2019). Por outro lado, a grupoterapia já tem sido uma ferramenta de 

intervenção e auxílio neste contexto com resultados que comprovam sua eficácia, 

embora ainda pouco expressivos num contexto nacional devido justamente a 

baixa quantidade de investimento nesta modalidade como forma de suporte 

(Leão, Ianni & Goto, 2019; Scherer, Scherer & Carvalho, 2007). 

Este estágio justifica-se, desta maneira, como uma aplicação desta 

modalidade terapêutica em uma universidade tal como a UEL, de grande 

expressividade no cenário acadêmico da região sul do país, em um dos centros de 

estudos que demandavam e foram receptivos as práticas da Psicologia, 

justamente para replicar sua eficácia com os estudantes do Centro de Tecnologia 

e Urbanismo (CTU) com a meta de promover redes de apoio e promover a saúde 

mental neste espaço de estudos. A escolha deste centro em específico se justifica 

pela alta demanda vinda de sua comunidade discente por serviços de saúde 

mental direcionada aos órgãos de suporte ao universitário. 

Os cursos disponibilizados por este centro são especificamente: 

Arquitetura, Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. 

 

Objetivo 

Tendo-se como ponto de vista que a universidade é apontada na literatura 

como geradora de estresse e desgaste psíquico, e tendo o entendimento tanto da 

Fenomenologia-Existencial de Martin Heidegger aplicada para o atendimento 

psicológico - que argumenta que o indivíduo (entendido como Dasein) 

experimenta novas formas de existir em um contato dialético com o outro 

(Moreira, 2010) - quanto da teoria da Psicologia grupal aplicada para processos 

de grupoterapia - que argumenta que experiências de compartilhamento de 

angústias, interação social, comunicação e acolhimento interferem positivamente 
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na saúde mental (Yalom & Leszcz, 2006) - este presente estágio se objetivou a 

construir espaços de vivência comunitária, na forma de rodas de conversa, que 

pudessem criar um ambiente terapêutico grupal que auxiliasse no enfrentamento 

do sofrimento psíquico acadêmico. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O grupo foi estruturado como um grupo aberto a todos os estudantes do 

Centro de Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina. Os 

encontros em um primeiro momento ocorriam todas as segundas-feiras, 

iniciando-se 12h10min e tendo duração de aproximadamente 1 hora. Após 

aproximadamente 2 meses de encontros, os coordenadores, após dialogarem com 

os participantes, decidiram mudar a data e o horário para às 13h10min das 

quintas-feiras. Tal mudança provou-se bem sucedida em aumentar a adesão dos 

estudantes ao grupo, sendo tal horário apontado como mais conveniente aos 

participantes de maneira geral. A duração de 1 hora dos encontros se deu devido 

a disponibilidade de tempo tanto dos estudantes quanto dos coordenadores. 

Assim, foram selecionadas intervenções e dinâmicas que pudessem ser 

desenvolvidas corretamente neste tempo disponível.  

O caráter aberto do grupo justificou-se pela intenção de atingir o maior 

número possível de estudantes e permitir que os encontros pudessem ocorrer 

independente da presença fixa dos participantes, uma vez que a carga horária, 

provas, trabalhos, momentos de estudo, lazer e alimentação concorriam 

diretamente com o grupo.  

Especificamente, foram realizadas intervenções baseadas no acolhimento 

e validação do sofrimento relatado, atividades de autoconhecimento (gosto/não 

gosto, por exemplo) e autoexpressão (colagens seguidas por exposição e relato 

verbal), bem como questionamentos variados sucitados pelos coordenadores (“O 

que vocês esperam para daqui a seis meses? O que vocês gostariam que 

mudassem? Como fariam isso?”); (quais são os seus objetivos no meio acadêmico 

e na vida de maneira geral? Quais são os seus valores?).  

Tais intervenções se justificam a partir do fato de que os espaços grupais 

são destinados para reflexões e alterações da percepção de si, possibilitadas a 
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partir da experiência com o outro mediada pelos coordenadores, conforme 

argumentam Bechelli e Santos (2015) em suas reflexões a respeito dos 

procedimentos de terapias grupais. Os coordenadores buscaram incentivar a 

troca de experiências e a construção de estratégias para lidar com o sofrimento 

de uma maneira ativa a partir da análise das falas e outros comportamentos dos 

participantes.  

 

Resultados e Discussão 

Identificou-se, através dos relatos dos participantes e das intervenções e 

atividades propostas durante os encontros, alguns fatores que podem ser 

entendidos como os principais fatores estressores e produtores de sofrimento 

entre os estudantes do Centro de Tecnologia e Urbanismo da Universidade 

Estadual de Londrina, bem como as consequências e estratégias utilizadas para 

lidar com esse sofrimento. 

O fator estressor que apareceu com maior frequência nos relatos dos 

estudantes foi a carga horária e de atividades excessiva, sendo apontada como um 

elemento produtor de sofrimento por estudantes independentemente do curso ou 

da série curricular. Os participantes relataram que, de maneira geral, a carga de 

atividades e estudos exigidos pelos professores nas disciplinas é incompatível 

com uma alocação de tempo saudável, tendo em vista que todos os cursos do CTU 

ocorrem em período integral e de maneira presencial. Desta forma, foram 

frequentes e comuns os relatos de estudantes que, para darem conta da imensa 

carga de trabalho, deixavam de participar de eventos sociais não-relacionados ao 

contexto acadêmico, como festas, reuniões de família, aniversários e momentos 

de lazer individuais e com amigos. Também foram relatados a dificuldade em 

encontrar tempo e energia suficiente para praticarem atividades físicas. Além 

disso, muitos estudantes relataram que chegam, em média, a dormir apenas cinco 

horas por dia (por períodos de semanas a meses) e até mesmo dormem por 

aproximadamente três horas nos períodos mais críticos. A maioria dos estudantes 

identificou suas horas de sono, lazer, atividades sociais e físicas como 

insuficientes. Tal dinâmica também foi observada e descrita no contexto 

universitário por Graner e Cerqueira (2005).  
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Ressalta-se que tais abdicações não se tratam de fenômenos pontuais, 

sendo descritas como ocorrendo de maneira crônica ao longo de todo o ano e 

curso, tendo sua gravidade aumentada em alguns períodos críticos, como nos 

finais de semestre e perto do prazo final de entrega de trabalhos e temporada de 

provas.  

As queixas dos estudantes de Arquitetura estavam relacionadas 

principalmente aos trabalhos e projetos práticos, muito comuns nas disciplinas 

do curso e que exigem intenso esforço, planejamento e recursos para serem 

executados propriamente. Os estudantes de Arquitetura afirmaram que é comum 

que os critérios avaliativos dos projetos exigidos pelos professores sejam pouco 

objetivos e variem muito de professor para professor, além de serem pouco claros 

ou confusos para os alunos. Foram relatadas instâncias em que os critérios, 

mesmo quando discriminados previamente de maneira objetiva pelos docentes, 

sofriam modificações consideráveis ao longo da disciplina, sem que tais 

mudanças fossem devidamente comunicadas e discutidas com a turma, 

ocasionando situações em que os professores avisavam apenas alguns alunos de 

tais mudanças quando estes se aproximavam para tirar dúvidas. Assim, a 

responsabilidade de comunicação da mudança dos critérios e suporte dos 

professores recai sobre tais alunos, decorrendo em situações nas quais apenas 

alguns estudantes estavam devidamente informados das condições necessárias 

para execução satisfatória da tarefa proposta. Além disso, os estudantes de 

Arquitetura e Urbanismo são responsáveis por financiarem com recursos 

próprios seus trabalhos e projetos, o que implica em uma maior dificuldade para 

estudantes de menor poder aquisitivo. Tal dinâmica muitas vezes reflete na 

qualidade do trabalho final (embora não necessariamente) e na avaliação 

realizada pelos professores, levando a uma necessidade de compensação da falta 

de recursos por parte de tais alunos e indicando um componente socioeconômico 

de produção de sofrimento. 

Os estudantes de Engenharia Elétrica identificaram as provas, densas em 

cálculos e resolução de problemas, como os fatores estressores de maior 

magnitude após a carga horária excessiva, uma vez que sentiam que mesmo uma 

intensa preparação se mostrava muitas vezes insuficiente para se alcançar a nota 

necessária ou esperada, afirmando que havia um grande descompasso entre o que 
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era ensinado e praticado no ambiente das aulas ministradas pelos professores e o 

que era exigido nas avaliações, o que causava insegurança, ansiedade e 

preocupação mesmo quando os alunos buscavam dar o seu máximo. A relação 

professor-aluno baseada no autoritarismo e que resulta em prejuízos para a 

comunidade acadêmica também foi apontada por Roncaglio (2004).  

Desta forma, conclui-se que os fatores estressores e produtores de 

sofrimento entre os estudantes do Centro de Tecnologia e Urbanismo da UEL-PR 

encontram correspondência na literatura. Além disso, apesar da ausência de um 

instrumento de medição para atestar a eficiência da grupoterapia, relatos verbais 

indicaram que os momentos do grupo serviram positivamente para os estudantes 

encontrarem um espaço de socialização com pessoas as quais passavam por 

situações similares, levando a um senso de pertencimento e acolhimento a partir 

da experiência com o outro. Tal dinâmica possibilitou a tecelagem de redes sociais 

de apoio entre os participantes do grupo e a construção de reflexões acerca de 

novas maneiras para se lidar com o sofrimento. Estes resultados foram 

consoantes com os preceitos da literatura da Psicologia de Grupos a este respeito 

(Bechelli & Santos, 2015; Yalom & Leszcz, 2006). 
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Resumo 

O psicólogo atuante na Unidade Básica de Saúde (UBS) tem como demanda de 

atendimento clínico encaminhamentos advindos da pediatria, da clínica médica 

e principalmente das escolas, de crianças com diagnósticos abertos de Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), dentre outras queixas 

relacionadas à aprendizagem escolar. A sintomatologia que descreveria este 

quadro, trata-se de dificuldade de concentrar a atenção, agitação psicomotora e 

impulsividade. Este trabalho objetiva relatar a experiência de estágio em 

Psicologia na atuação em um dos momentos diagnóstico da avaliação psicológica 

para estes casos, o grupo de Pais e Filhos. As estagiárias juntamente com a 

psicóloga residente planejaram um grupo com 13 famílias com filhos de quatro a 

14 anos, sendo uma menina e 12 meninos. Como resultado avaliativo do 

diagnóstico infantil, o que foi observado no grupo foi acrescentado aos pareceres 

dos atendimentos individuais infantis e identificou-se que nenhum caso se 

tratava do diagnóstico de TDAH. Outros resultados foram alcançados com as 

intervenções realizadas no grupo, tais como melhora substancial na relação mãe 

e criança e criança com seus irmãos mais novos, reposicionamento subjetivo da 

mãe frente à queixa escolar do filho e maior vinculação da mãe, e 

consequentemente de sua família, com o serviço de saúde. Considera-se que, 

frente à demanda escolar e a realidade vivida pelas famílias, é de extrema 

importância o fortalecimento de vínculo entre pais e filhos visando a melhor 
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relação familiar afetando diretamente indivíduo, família, escola e sociedade. Este 

estágio pode também contribuir para o entendimento dos possíveis lugares que a 

Psicologia pode atuar dentro da saúde pública, para além do atendimento clínico 

tradicional. 

Palavras-chave: Queixa escolar; Grupo Pais e Filhos; Unidade Básica de Saúde; 

Atenção Primária à Saúde; Estágio em Psicologia 

 

Introdução 

Enrique Pichon-Rivière (1940), descreve grupo como um “conjunto 

restrito de pessoas, ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas 

por sua mútua representação interna, que se propõem, de forma explícita ou 

implícita, a uma tarefa que constitui a sua finalidade”. Portanto, evidencia-se o 

importante papel dos vínculos sociais. Assim, o indivíduo está inserido em um 

grupo logo após seu nascimento, tendo em vista que a primeira vivência humana 

em sociedade se dá a partir da família, sendo determinante para a construção 

psíquica, moral, social e espiritual dos indivíduos desde os primeiros dias de vida. 

(SOUZA, 2012). Logo, as interações estabelecidas pela família podem trazer as 

implicações mais significativas para o desenvolvimento da criança (Pereira-Silva 

e Dessen, 2003). 

Com o ingresso da criança no sistema educacional, aumenta suas 

responsabilidades, podendo ocorrer dificuldades em manejar seus novos 

desafios. Segundo Silva et al (2008), nesse sentido, “a família tem o importante 

papel de prover condições de adaptabilidade diante de crises, normativas ou não, 

pelas quais as crianças passam, podendo propiciar condições mais favoráveis ao 

seu desenvolvimento escolar.”. 

Entretanto, a ausência do apoio da família tende a resultar em 

comportamentos vistos como inapropriados pelas instâncias escolares. O falso 

diagnóstico de Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) pelas 

escolas tende a se tornar comum, a fim de rotular um aluno que não se encaixa 

no padrão de desenvolvimento. Segundo o DSM IV, citado por Silva (2015), 

TDAH se caracteriza por cinco critérios gerais, são eles:  
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a) padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade, mais frequente 

ou severo) do que aquele encontrado em indivíduos com níveis equivalentes de 

desenvolvimento; b) presença de sintomas hiperativo-impulsivos que causam 

prejuízos e devem estar presentes antes dos 7 anos de idade; c) presença, em pelo 

menos dois contextos – como casa, escola ou trabalho – de algum prejuízo devido 

a esses sintomas; d) claras evidências de interferência no funcionamento social, 

acadêmico ou ocupacional em termos evolutivos; e) ocorrência não exclusiva 

dessa perturbação durante o curso de Transtorno Invasivo do Desenvolvimento, 

Esquizofrenia ou outro Transtorno Psicótico e ausência de outro transtorno 

mental que melhor a explique. Embora a maioria dos indivíduos apresente tanto 

sintomas de desatenção quanto de hiperatividade-impulsividade, em alguns 

casos, há predominância de um ou outro padrão, levando a subtipos do 

transtorno, que devem ser diagnosticados a partir do padrão predominante de 

sintomas dos últimos seis meses.  

Segundo Benedetti e Cunha (2008), as escolas têm encaminhado, para o 

serviço de psicologia e psiquiatria, um grande número de alunos com tal 

diagnóstico o que evidencia o foco dos problemas em aspectos individuais 

desconsiderando, totalmente, o contexto social em que está inserido o sujeito.  

Para as autoras, citadas por Silva (2015), é necessário problematizar esses 

encaminhamentos, uma vez que podem estar sendo utilizados para isentar a 

escola e seus profissionais da sua responsabilidade. 

O presente trabalho busca apresentar a vivência, práticas e reflexões de 

uma estagiária de Psicologia em uma Unidade Básica de Saúde na zona norte de 

Londrina-PR, a partir da execução de um Grupo de Pais e Filhos. O estágio atende 

à disciplina de “Estágio Supervisionado na Ênfase em Saúde” ofertada pela 

Universidade Estadual de Londrina. As ações desenvolvidas no campo visaram 

fortalecer o vínculo entre pais e filhos devido a demanda escolar de dificuldade 

na aprendizagem das crianças, logo, atividades foram desenvolvidas a partir do 

recrutamento de crianças diagnosticadas pela escola com Transtorno do déficit 

de atenção com hiperatividade (TDAH). Entretanto, a residente de Psicologia da 

UBS Padovani, situada na zona norte de Londrina, identificou que a causa da má 

conduta escolar não seria o transtorno e sim problema de vinculação entre os pais 

e os filhos.  
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Objetivos 

Objetivo geral: Investigar a queixa escolar infantil por meio de um grupo 

de Pais e Filhos 

Objetivo específico: Fortalecer o vínculo entre pais e filhos;  

Acolher a demanda parental a respeito da queixa escolar;  

Avaliar de maneira sistêmica e integral o sintoma da criança para além da 

queixa escolar propriamente dita.  

  

Metodologia 

Para a realização deste trabalho foram convocadas 13 famílias com filhos 

de quatro a 14 anos, sendo uma menina e 13 meninos.  As famílias receberam o 

panfleto com as informações do primeiro encontro, comunicando que o objetivo 

do grupo era trabalhar a demanda escolar pois, assim, o engajamento da 

população seria mais alto, visto que a escola exerce alta pressão na família do 

aluno com conduta não aceita. No total foram planejados cinco encontros mais 

duas devolutivas, para os pais e para os filhos, com uma hora e meia cada 

encontro realizados de segunda-feira de manhã no Centro Catequético da igreja 

do bairro. O grupo foi coordenado por quatro estagiárias e a residente de 

Psicologia. 

No primeiro encontro teve como objetivo a apresentação do cronograma 

de atividades e dias que seriam realizados os encontros, além de tornar familiar 

os profissionais que conduziriam e estariam presentes nos encontros e os outros 

frequentadores do grupo. Estavam presentes quatro mães com expectativas altas 

sobre o trabalho. Enquanto no segundo encontro foram três famílias sendo que 

duas não foram no primeiro encontro. Neste o encontro foi referente ao conceito 

de família a partir de música e colagem. No terceiro encontro visou-se falar sobre 

o papel da escola, esse foi o primeiro encontro em que pais e filhos estiveram em 

salas separadas pois, era necessário trabalhar formas diferentes do papel da 

escola estando presente duas famílias. O quarto encontro também foi separado, 

no grupo com as crianças foi trabalhado sentimentos e no de pais trabalhou-se o 
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que é ser mulher. Nesse encontro compareceu apenas uma família, a única que 

esteve presente em todos os encontros. O quinto encontro teria como intuito 

realizar uma confraternização marcando a finalização dos encontros e realizar 

uma atividade com a finalidade de que os participantes levantassem quais seriam 

os frutos que os encontros geraram. Entretanto, no dia estava chovendo muito e 

a participante ligou desmarcando, pois seria complicado ir até a UBS, devido ao 

filho mais novo, que na época tinha poucos meses de vida. As devolutivas não 

ocorreram. 

 

Resultados e Discussão 

Durante o trabalho foi preciso lidar com a frustração, principalmente, das 

estagiárias em relação ao engajamento da população no serviço público de 

Psicologia. Desde o início, a residente propôs limitar a ida de famílias 

aleatoriamente nos encontros com ações como ser obrigatório comparecer no 

primeiro encontro, caso não comparecesse voltaria ao fim da fila de espera do 

atendimento à esta demanda. A ida aleatória de famílias dificultaria o vínculo 

grupal impossibilitando um trabalho de grupo bem realizado.    

Os resultados obtidos apenas puderam ser observados na família que 

compareceu em os encontros, a partir de feedbacks dados à residente de que o 

grupo foi efetivo para que houvesse uma melhora no relacionamento entre a mãe 

e o filho. Esta mãe procurou as coordenadoras para saber o nome do filme que foi 

passado no quarto encontro para assistir com o filho. Cabe-se observar a baixa 

adesão da comunidade aos serviços ofertados pela UBS que dificulta o vínculo a 

instituição com a população, principalmente em um serviço de Psicologia.    
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Introdução 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção 

realizada no Centro da Juventude da cidade de Cambé no Estágio Supervisionado 

em Saúde III do quinto ano de Psicologia. A instituição é localizada no endereço: 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, Nº 953, Bairro: Conjunto Habitacional 

Castelo Branco, CEP: 86.186-020. 

A psicologia na área da saúde pode atuar de diversas formas, inclusive em 

intervenções de grupo apoio ou suporte. De acordo com Klein (2008), esses 

grupos enriquecem a socialização de um indivíduo e são uma estratégia que pode 

auxiliar na educação, prevenção e promoção em saúde. No grupo os participantes 

dividem suas angústias com os demais, criando assim um suporte social, 

capacidade de perceber as situações problemas sem fantasia, propiciando uma 

maior ajustabilidade em períodos de mudanças na vida do indivíduo. 

Segundo Alvarez, Gomes, Oliveira e Xavier, (2012, p. 102), 

Ao oferecer apoio emocional e informações/ orientações, estes grupos 

possibilitam a percepção da situação real que estão vivendo, por meio do 

conhecimento de dados mais concretos sobre o problema e diminuição das 

fantasias a ele relacionadas, ajudando-os no enfrentamento da crise 
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vivenciada. O grupo de apoio/ suporte oportuniza aprender novos 

comportamentos em clima de compartilhamento e aceitação. Por isso, 

apresenta-se como um excelente recurso terapêutico para lidar com 

pessoas que vivem situações de crise, tendo como objetivos promover 

coesão e apoio, elevando a autoestima e a autoconfiança de seus 

participantes. É uma forma de cuidar que favorece a interação e a 

integração de seus participantes, contribuindo para o processo de 

aprendizagem e de crescimento pessoal demandando habilidades em 

técnicas interpessoais de comunicação, relacionamento terapêutico. 

Dessa forma, é possível demonstrar a importância de um grupo de 

suporte/apoio para adolescentes, já que é um período com mudanças 

significativas na vida do indivíduo, e levando em consideração que os 

adolescentes participantes traziam questionamentos importantes e em comum, 

como ansiedade, bullying, depressão, entre outros.  

Nos dois grupos realizados, os participantes falavam sobre bullying, 

alguns sofriam esse tipo de agressão e outros viam seus colegas sendo vítima 

dessa agressão, dessa forma, procuravam entender como lidar com o bullying 

presente no ambiente escolar.  

Sobre o tema bullying, Lopes Neto (2005, p. 164), afirma que, 

A agressividade nas escolas é um problema universal. O bullying e a 

vitimização representam diferentes tipos de envolvimento em situações de 

violência durante a infância e adolescência. O bullying diz respeito a uma 

forma de afirmação de poder interpessoal através da agressão. A 

vitimização ocorre quando uma pessoa é feita de receptor do 

comportamento agressivo de outra mais poderosa. Tanto o bullying como 

a vitimização têm consequências negativas imediatas e tardias sobre todos 

os envolvidos: agressores, vítimas e observadores. Por definição, bullying 

compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que 

ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudante 

contra outro(s), causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma 

relação desigual de poder. Essa assimetria de poder associada ao bullying 

pode ser consequente da diferença de idade, tamanho, desenvolvimento 

físico ou emocional, ou do maior apoio dos demais estudantes. 
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Esse tema corroborou com o grupo, pois se tratava de uma vivência 

cotidiana e os afetava de maneira diferentes, sendo possível, no grupo realizado, 

eles trocarem experiência. Dessa forma, este trabalho justifica a importância do 

psicólogo em centros de convivência de jovens e sua atuação nas mais diversas 

áreas da saúde, podendo auxiliar para que os indivíduos possam lidar com os 

problemas que os afligem no cotidiano. 

 

Método 

A proposta foi desempenhar diversos grupos de apoio, abertos, para os 

adolescentes de 12 a 29 anos que ocupam o espaço da instituição. A princípio foi 

realizada uma observação do território, discussões com a equipe e conhecimento 

do espaço institucional. Posteriormente foi pensado em realizar um grupo nas 

quartas-feiras das 9:00 às 10:30 da manhã com adolescentes de 12 à 15 anos para 

o primeiro semestre e dois grupos para o segundo semestre dos 16 aos 29 anos no 

mesmo dia e horário. 

 

O Espaço 

O Centro da Juventude da cidade de Cambé é constituído de um espaço 

bastante amplo. No espaço antes da edificação há um estacionamento para os 

funcionários do local, fechado com grades e portões de ferro. O portão do meio 

permanece aberto para a circulação de pessoas. Na entrada há uma porta ampla, 

e ao lado dela há uma cadeira para o segurança da instituição, onde, na maioria 

das visitas, o mesmo se encontrava sentado. O edifício é todo construído com 

vidros, na cor azul.  Na parte de dentro deste há um amplo hall de entrada, que 

dá acesso às salas (multimídia e uma de aula comum), biblioteca, secretaria e 

administração, e banheiros. Há em torno de oito cadeiras nesse espaço que ficam 

em ambos os lados, perto da porta de entrada, encostadas nas paredes. Aos 

fundos deste hall, encontra-se outra porta, que dá acesso à quadra esportiva, uma 

piscina, uma pista de skate e um pequeno teatro arena. Ao entrar no espaço da 

biblioteca, do lado esquerdo, há um pequeno corredor, que liga a mais três salas 

com portas, sendo duas delas salas de aula normais, uma sala de computação. Ao 

final deste corredor encontra-se o almoxarifado, que permanece trancado e uma 
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sala sem portas, que possui duas mesas, janelas amplas o que proporciona 

bastante iluminação natural, porém, sem qualquer tipo de ventilação artificial, 

sendo que ar-condicionado do local não foi instalado até o término do estágio. 

Isso fazia o espaço, em dias quentes, ser um tanto quanto desconfortável. Foi 

neste espaço que os grupos se realizaram. 

 

Os Grupos 

O primeiro grupo foi constituído de seis encontros, nos quais o objetivo era 

debater vivências cotidianas. Este grupo ocorreu no primeiro semestre do ano. 

Os participantes foram quatro adolescentes com idades entre 12 e 17 anos. O 

intuito era que cada participante dividisse suas angústias com os demais, criando 

assim um suporte social, ressignificando situações problema, propiciando uma 

maior ajustabilidade em períodos de mudanças na vida de cada indivíduo. Os 

temas abordados neste grupo foram: interação social, construção da identidade e 

imagem corporal, bullying, ansiedade e depressão. Visavam oferecer um espaço 

de escuta, acolhimento e construção da própria identidade, tornando-os 

participantes e protagonistas de suas falas e decisões. 

No primeiro encontro compareceram dois integrantes e foram entregues 

os Termos de Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE) para que os cuidadores 

pudessem estar cientes do dia, horário e funcionamento do grupo e foi realizado 

um levantamento de temas de interesse a serem trabalhados pelos próprios 

adolescentes, e apresentadas as propostas das estagiárias. Neste encontro a mãe 

de um dos adolescentes também participou. Ela interagiu bastante e insistia para 

que o filho também o fizesse. Neste dia perguntamos o que cada um mais gostava 

de fazer e o que menos gostava, para proporcionar um momento mais 

descontraído e de criação de vínculo.  

A partir dos interesses dos adolescentes levantados no primeiro encontro, 

no segundo foi realizada uma dinâmica em que deveria ser escrito em um papel a 

primeira impressão sobre cada integrante, a fim de dar início a uma discussão 

acerca da interação social e construção de identidade. Neste dia participaram 

mais dois integrantes.  
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O terceiro encontro abordou o tema identidade social e consciência 

corporal através de uma atividade em folha sulfite, na qual se inscreviam as 

frases: “Como sou?”, “O que gosto?” e “O que não gosto?”, objetivando debater 

sobre bullying.  

No quarto e quinto encontro discutiu-se sobre ansiedade e depressão 

através atividades de pintura de mandalas e análise da letra da música “Worst 

Day of my life”, de Alec Benjamin, além de uma pequena história em quadrinhos 

que retrata o tema. No quarto encontro foi feita a análise da música, que traz as 

angústias de um eu-lírico que acabou de ter o seu contrato de trabalho cancelado, 

após ter desistido dos estudos para realizar seu sonho de ser cantor. Há vários 

trechos tristes, e foi solicitado aos adolescentes que circulassem frases/ palavras 

com as quais se identificassem de alguma forma, seja por já ter pensado, falado 

ou sentido algo em relação. A partir daí iniciou-se uma discussão do quão 

importante é falar sobre os sentimentos que nos deixam tristes. Eles trouxeram 

exemplos pessoais, e o encontro foi enriquecedor.  

No quinto encontro, foi realizada a leitura da história em quadrinhos, que 

retrata a ansiedade e a depressão como monstrinhos atrapalhando a vida de uma 

pessoa. Discutiu-se novamente sobre este assunto, enquanto pintavam-se as 

mandalas. Os adolescentes trouxeram novamente exemplos de suas vidas, assim 

como da vida de seus amigos. Notou-se o cansaço em especial de um deles, que 

acabou quase dormindo durante a atividade. No sexto e último encontro foi 

entregue um questionário com o propósito de os adolescentes oferecerem um 

feedback sobre o grupo e sugestões em relação às atividades desenvolvidas, além 

do convite para os mesmos para um próximo grupo. Além disso, foi realizada uma 

confraternização de despedida. 

 

Resultados e Discussões 

Os resultados do grupo evidenciaram uma necessidade na mudança de 

horário, além de sugestões dos adolescentes para que sejam realizadas mais 

atividades no espaço externo. Houve baixa adesão, visto que dos quatro 

adolescentes, três participavam irregularmente do grupo, pois estudavam no 

período matutino, mesmo período em que o grupo ocorria.  



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 333 

 

Considerações Finais 

Como uma visão geral do estágio em saúde, consideramos que o trabalho 

realizado no Centro da Juventude, foi uma experiência vivenciada enriquecedora, 

não apenas pelos prós, mas também pelos contras encontrados ao longo da 

realização. Apesar de não ter se mostrado possível realizar todas as intervenções 

planejadas, conseguimos, de certa forma, perceber as diferenças e semelhanças 

entre a teoria e a prática, como a dificuldade de adesão em trabalhos envolvendo 

grupos. Inicialmente nos foram passada a informação e ideia pela equipe da 

instituição de que a adesão seria alta, no entanto, encontramos uma baixa adesão. 

Por fim, consideramos que seria interessante um maior aprofundamento 

da realidade vivida pela equipe, de como eles organizam as listas de interessados 

ao grupo e quanto a divulgação de modo a realizar intervenções mais precisas e 

efetivas para melhorar a saúde mental dos adolescentes. Para tal, algumas 

modificações referentes ao planejamento serão necessárias diante da hipótese de 

um futuro grupo de trabalho na instituição no próximo ano letivo.  

Devendo de fato melhorar a divulgação nesses espaços não apenas como 

uma instituição que oferece diversos serviços, mas sim, um espaço que possibilita 

a permissão de adolescentes e jovens a viver, conviver e aprender no social em 

conjunto com as atividades que são ofertadas. Os estagiários de Psicologia das 

UBS da região poderiam fazer esse tipo de serviço de divulgação quando 

perceberem a necessidade. Além deles, nós estagiárias da instituição poderíamos 

ter feito visitas nas escolas convidando esses adolescentes para o grupo. Além 

disso, a própria instituição já divulga no site da Prefeitura de Cambé (pouco visto 

pelos adolescentes) e na página do Facebook, mas poderia encontrar outras 

formas de divulgação, por meio de panfletagens, cartazes, maior participação nas 

escolas da região, em conjunto com os estagiários, convidando esses adolescentes 

e familiares a conhecer o espaço e os serviços ofertados. Ademais, delimitar um 

grupo de intervenção com dia e horário no período da tarde (período que ocorre 

maior ocupação do espaço) para acontecer o grupo e planejar um cronograma 

para os participantes e estagiários, além de outros possíveis modos de corrigir 

pequenas faltas que ocorreram. 
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Introdução 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio da disciplina de Estágio 

Específico de Ênfase I - Investigação Científica e Intervenção em Processos 

Clínicos e Saúde (6EST233), tendo como objetivo a identificação e descrição de 

habilidades necessárias ao colaborador da frente de Projetos Terapêuticos 

Singulares (PTS) do Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade 

Estadual de Londrina (SAG-UEL).  

De acordo com Brunoni (2002), pode-se caracterizar o Aconselhamento 

Genético como um processo de comunicação relativo a problemas humanos 

associados com a ocorrência, ou risco de ocorrência, de uma doença genética em 

uma família. Nesse sentido, pessoas treinadas colaboram para ajudar o indivíduo 

ou sua família a: 1) compreender os fatos médicos, incluindo o diagnóstico, 
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provável curso da doença e as condutas disponíveis; 2) apreciar o modo como a 

hereditariedade contribui para a doença e o risco de recorrência para parentes 

específicos; 3) entender as alternativas para lidar com o risco de recorrência; 4) 

escolher o curso de ação que pareça apropriado em virtude do seu risco, objetivos 

familiares, padrões éticos e religiosos, atuando de acordo com essa decisão; 5) 

ajustar-se, da melhor maneira possível, à situação imposta pela ocorrência do 

distúrbio na família, bem como à perspectiva de recorrência do mesmo. 

Para atender a essas e outras demandas, o SAG-UEL se organiza em 

diversas frentes de trabalho e caracteriza-se por oferecer um serviço assistencial, 

educativo e de função preventiva, com objetivo de conscientizar o paciente e sua 

família, sem privá-los do direito de tomar suas decisões pessoais (Grossi, 2018). 

Entre as diversas formas de atuação do SAG-UEL, destaca-se para o 

desenvolvimento do trabalho em questão uma nova frente: Projetos Terapêuticos 

Singulares (PTS). Com a proposta de aproximação aos usuários e às suas 

necessidades, os colaboradores dessa frente atuam de forma a identificar 

vulnerabilidades e analisar a melhor conduta terapêutica ou orientação para cada 

caso.  

Desde o seu surgimento, a frente de PTS contava apenas com 

colaboradores da Psicologia. No entanto, com a oferta de vagas para o Serviço 

Social no início de 2019, uma estudante desta área tornou-se colaboradora do 

SAG e, assim, constituiu-se uma equipe multiprofissional pela primeira vez em 

PTS. Muito se sabe sobre os desafios associados ao trabalho em equipe, como por 

exemplo a dificuldade em ir além de um conjunto de disciplinas ou ações para 

constituir um projeto dotado de unidade e interações sistêmicas (Feriotti, 2009). 

Por esta razão, e tendo em vista que a estratégia de atuação da frente ainda estava 

em construção, considerou-se que seria importante desenvolver um trabalho 

para compreender seu atual funcionamento e colaborar com o seu planejamento 

estratégico, elencando as habilidades necessárias ao colaborador de PTS. 

 

Método 

Recursos Humanos 
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O trabalho foi realizado por uma estudante do 4º ano do curso de 

Psicologia da Universidade Estadual de Londrina, orientada pelo Professor 

Doutor Alex Eduardo Gallo e pela Professora Doutora Renata Grossi, 

supervisores do estágio fundamental na ênfase de saúde. A estudante também 

contou com a supervisão de duas mestrandas do Programa de Pós-Graduação em 

Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina, Gabriela 

Sabino e Letícia Accorsi. Ademais, foram conduzidas entrevistas com quatro 

colaboradoras que compunham a frente de PTS no momento em que a pesquisa 

estava sendo realizada. 

 

Recursos Materiais 

Foram utilizados recursos tecnológicos como computadores e celulares 

para pesquisas, elaboração de documentos e comunicação entre estudante e 

supervisores. Durante a observação das reuniões da frente de PTS, utilizou-se de 

papel e caneta para anotar comportamentos relevantes para o estudo em questão. 

 

Instrumentos 

Desenvolveu-se um roteiro de entrevista semi-estruturada composto por 

seis questões abertas com o objetivo de acessar o conhecimento e a opinião das 

colaboradoras a respeito do funcionamento da frente e das habilidades 

necessárias para desempenhar diferentes atividades em sua atuação, incluindo 

habilidades específicas da profissão e do trabalho interdisciplinar. 

 

Procedimento 

Inicialmente, realizou-se uma busca na literatura a respeito do tema 

“habilidades” em Análise do Comportamento para que fosse possível observar e 

registrar comportamentos de forma sistemática de acordo com as informações 

encontradas. Nessa etapa do trabalho, também foi feita uma pesquisa 

documental em arquivos virtuais sobre trabalhos desenvolvidos no SAG-UEL que 

abordassem a mesma temática, a fim de conhecer a produção científica até o 

momento.  
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A segunda etapa da pesquisa se dividiu em quatro momentos principais: 

(1) observação direta das reuniões para identificação de comportamentos e 

compreensão da dinâmica interdisciplinar; (2) descrição das situações 

observadas; (3) elaboração e aplicação de roteiro de entrevista semiestruturada 

com as colaboradoras da frente; e por fim, (4) desenvolvimento de um compilado 

de habilidades necessárias para a realização de atividades em PTS.  

A etapa das entrevistas foi realizada por meio de um roteiro 

semiestruturado, elaborado para que fosse possível acessar os pontos de vista das 

colaboradoras a respeito das habilidades requeridas, buscando identificar se são 

convergentes ou não, além de identificar a visão que elas teriam sobre a dinâmica 

de funcionamento da Frente de PTS. É importante ressaltar que todas as 

atividades desempenhadas nesse trabalho foram supervisionadas continuamente 

pelos professores responsáveis pelo estágio em questão. 

 

Resultados 

Os resultados obtidos por meio das entrevistas indicaram que a maioria 

das colaboradoras entrou recentemente no SAG, há cerca de dois meses. Este 

fator, associado ao fato de que a frente de PTS teve início há pouco tempo, 

provavelmente refletiu na frequência de respostas relativas a atividades e 

habilidades importantes para a estruturação da frente. Além disso, as 

colaboradoras também citaram como habilidades relevantes para o colaborador 

de PTS: a boa comunicação, o trabalho em equipe, a organização, a ética e o 

embasamento teórico das profissões.  

A partir da tabulação dos dados, foi possível perceber que as colaboradoras 

da frente de PTS realizaram atividades referentes à estruturação e ao 

funcionamento da frente, bem como à atuação junto aos usuários. Com isso, as 

principais habilidades estão identificadas e descritas na tabela a seguir (Tabela 

1). 

 

Tabela 1: Habilidades necessárias ao colaborador da frente de Frente de Projetos 

Terapêuticos Singulares 
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Habilidade Descrição 

Proatividade Disponibilizar-se a realizar atividades; 

Disposição para atuar extramuros Entender que a atuação em PTS envolve 

o deslocamento físico até locais como a 

casa ou a escola do usuário do SAG; 

Assertividade Expor opiniões ou instruções de forma 

clara e respeitosa; 

Visão biopsicossocial de ser humano Entender que fatores biológicos, 

psicológicos e sociais partilham da 

mesma importância e estão inter-

relacionados na constituição de um 

indivíduo; 

Embasamento teórico Aplicar na prática o conhecimento a que 

tem acesso na sua formação e atuação 

profissional; 

Trabalho em equipe Saber dividir responsabilidades e 

assumir tarefas de forma equilibrada; 

Articulação de diferentes áreas do 

conhecimento 

Entender a necessidade de sair da sua 

zona de conforto, compartilhar e 

equilibrar conhecimentos para a atuação 

interdisciplinar em PTS; 

Ética profissional Agir conforme as condutas éticas da sua 

profissão, tanto com os usuários quanto 

com os colaboradores do Serviço; 
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Organização Realizar as atividades de acordo com as 

instruções e atentar-se aos 

compromissos; 

Responsabilidade Comprometer-se somente com 

atividades e tarefas a que esteja apto, 

considerando também o prazo pré-

determinado; 

Empatia Saber a forma de conversar e transmitir 

informações sem julgamento ou 

imposição; 

Resolução de problemas Explorar a criatividade para encontrar 

soluções inteligentes, e de menor 

complexidade possível, para situações-

problema. 

 

Os dados obtidos mostraram a necessidade de colaboradores com 

habilidades características da prestação de um serviço humanizado e 

multidisciplinar. Além disso, explicitaram também a importância da atuação de 

cada colaborador para a construção diária e contínua de melhores formas de 

promover saúde no campo do aconselhamento genético.  

 

Considerações finais 

Espera-se que os resultados encontrados possam viabilizar o 

desenvolvimento de estratégias para maior engajamento e desempenho dos 

colaboradores da frente de PTS, seja por meio de processos seletivos direcionados 

às necessidades da frente no que diz respeito às habilidades evidenciadas 

anteriormente, seja através de orientações diretas ou capacitações para a 

execução de atividades e desenvolvimento das mesmas. Em última análise, 

espera-se que trabalhos como este possam ter impactos positivos no 
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aprimoramento da frente, de forma a sustentar a missão do SAG-UEL de oferecer 

serviços humanizados na área da Saúde. 
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HABILIDADES SOCIAIS E BULLYING: PREVENÇÃO NO 

CONTEXTO ESCOLAR  

Diana Nakao Lima25 

Caroline Ferreira Lopes26 

Ednéia Aparecida Peres27 

 

Resumo: 

O bullying é caracterizado como comportamentos intencionais e recorrentes de 

violência, tanto física como psicológica, podendo ser de um indivíduo a outro ou 

a um grupo e vice-versa, cuja ocorrência se sobressai em ambientes escolares 

(Vermes & Banaco, 2012).  Pesquisas apontam que o bullying está relacionado ao 

déficit de habilidades sociais, definida por ser o conjunto de capacidades 

comportamentais aprendidas desde a infância, necessárias para um 

desenvolvimento saudável. Desta maneira, algo que deve ser levado em conta na 

prevenção ao bullying diz respeito a intervenções que busquem o treinamento e 

o desenvolvimento de habilidades sociais. Por conseguinte, este trabalho teve 

como objetivo levar informações sobre o bullying a crianças, como forma de 

conscientização e prevenção, por meio da abordagem sobre habilidades sociais. 

As atividades foram realizadas em uma Escola Municipal da cidade de Londrina. 

A população atendida foi constituída por crianças de turmas do terceiro ao quinto 

ano do ensino fundamental. O trabalho iniciou-se com a linha de base, composta 

pela questão “O que é o bullying?”. A intervenção deu-se com a apresentação de 

um curta metragem de animação chamado: “Que Papo é esse: bullying”, seguido 

de uma discussão com perguntas referentes à animação. Como atividade para 

casa, as turmas do quarto e quinto ano assistiram ao filme “Lucas, um intruso no 

formigueiro” e responderam questões referentes ao filme e ao bullying, 

juntamente com os pais ou responsável. Posteriormente, as questões foram 

discutidas em sala e relacionadas com a temática bullying e o que seria necessário 

para a prevenção deste comportamento. No final, as crianças confeccionaram 

                                                   
25 Estudante do curso de graduação de Psicologia da UEL 
26 Estudante do curso de graduação de Psicologia da UEL 
27 Docente do curso de graduação de Psicologia da UEL  
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cartazes sobre o combate ao bullying e sobre o que aprenderam. Para avaliar os 

resultados da intervenção, responderam novamente à questão “O que é 

bullying?”. Por fim, as crianças conseguiram se expressar, opinar e refletir sobre 

o tema bullying e como combatê-lo. 

Palavras-chave: Bullying, Habilidades sociais, Prevenção.  

 

Introdução 

O bullying é um fenômeno caracterizado por práticas sistêmicas de 

violência, provocações, intimidações, insultos, exclusão cuja ocorrência se 

sobressai em ambientes escolares (Vermes & Banaco, 2012). Manzini (2018) ao 

definir o bullying, o designa como sendo comportamentos de agressão de um 

aluno, ou grupo de alunos contra outro aluno ou a um grupo, de maneira 

intencional e que se repete, podendo ser moral e/ou social, verbal, físico, sexual 

e virtual. 

As vítimas de bullying podem sofrer sérias consequências como, 

problemas de autoestima, de autoconfiança, prejuízo nas relações interpessoais e 

também psicopatologias na vida adulta (Vermes & Banaco, 2012, como citado em 

Rosa, 2014, p.24). Segundo Rosa (2014), o bullying, é um comportamento social 

de difícil detecção de seus reforçadores envolvidos, já que não há uma relação 

funcional entre o comportamento do agressor e a ação da vítima, diretamente. 

Frequentemente as vítimas de bullying apresentam características 

diferentes ou pouco valorizadas pelos demais indivíduos do ambiente que 

interage (Vermes & Banaco, 2012, como citado em Rosa, 2014, p.47). Além de que 

o fenômeno pode ser definido como uma prática coercitiva, gerando mais coerção 

(Sidman, 1995 como citado em Rosa 2014, p.48).  

Deste modo, uma das estratégias para a prevenção ao bullying é o 

desenvolvimento de contingências que evidenciam novas maneiras de interação, 

que envolvem a empatia, e a instauração de habilidades de reforçamento social 

imediato, como as que o bullying favorece, mas sem que cause sofrimento no 

outro (Vermes & Banaco, 2012). 

Os vínculos interpessoais são essenciais para os seres humanos e 

problemas referentes aos relacionamentos podem afetar o bem-estar, a 
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capacidade de enfrentamento dos indivíduos e para mais, culminar no advento 

ou no agravamento de psicopatologias, por essa razão, deter habilidades sociais, 

ou seja, ter a capacidade de identificar situações de interação e poder se 

comportar adequadamente, é um aspecto decisivo para a qualidade das 

interações interpessoais (Rosa, 2014). 

 As habilidades sociais têm como função, atender de uma melhor maneira, 

as situações interpessoais, além de manter bons relacionamentos, podendo haver 

variações em sua emissão de acordo com a situação, cultura e o indivíduo que 

emite, ou seja, varia dependendo da consequência provocada. (Bandeira et al., 

2006; Bolsoni-Silva & Carrara, 2010; Del prette & Del prette, 2010; 2005; 2002, 

como citado em ROSA, 2014, p.23). 

Ao pensar no desenvolvimento infantil, a criança avança quando interage 

com diversos ambientes, quanto mais interações, mais ela irá defrontar-se com 

situações em que há a necessidade de estratégias que atendam às demandas, 

portanto para um bom desenvolvimento é preferível que atenda às diferentes 

circunstâncias de maneira mais apropriada (Rosa, 2014). Nesse ponto de vista, 

Rosa (2014), continua argumentando sobre a importância da aquisição e do 

aprimoramento das habilidades sociais, principalmente na transição do ambiente 

familiar para o da escola, auxiliando nos relacionamentos e prevenindo a emissão 

de comportamentos agressivos e dificuldades de aprendizagem. 

Rosa (2014), conclui que existe relação entre o déficit de habilidades 

sociais e a prática do bullying, destacando as habilidades de empatia e de 

civilidade, que convertem-se na capacidade de se colocar no lugar do outro e da 

conduta de inferir o bullying e ajudar a vítima. A habilidade de assertividade 

também é apresentada, pois uma criança assertiva possui a capacidade de 

discriminar o comportamento mais apropriado em dada situação, não sendo 

passiva nem agressiva, não sendo condizente com o fenômeno tentar ajudar 

chamando um adulto, por exemplo.  

Em vista disso, o presente trabalho teve como objetivo conduzir 

informações sobre o bullying à crianças, como forma de conscientização e 

prevenção, por meio da abordagem sobre habilidades sociais. Dado que crianças 

socialmente habilidosas terão maior capacidade de não se envolverem em 
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situações de bullying, no entanto se ele ocorrer, elas estarão mais preparadas 

para lidar, de maneira assertiva.  

 

Método 

Participantes 

Participaram da intervenção alunos do terceiro ao quarto ano do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal de Londrina-PR.  

Instrumentos e materiais 

Para a avaliação da intervenção utilizou-se o recurso de pré-teste e pós-

teste.  O pré-teste ocorreu antes da intervenção e consistiu na aplicação da 

pergunta “O que é bullying?”, com o intuito de entender o conhecimento da 

criança acerca do tema. No pós-teste houve a aplicação da mesma pergunta, com 

o objetivo de avaliar a efetividade da intervenção. A execução da intervenção 

implicou na utilização do seguinte material: papel sulfite, lápis, pendrive e 

televisão.  

Procedimento 

Inicialmente foi realizado o contato prévio com a direção da escola para 

apresentar a proposta de intervenção elaborada pelas estagiárias juntamente com 

a docente responsável. Posteriormente realizou-se a observação da relação 

interpessoal dos alunos durante o intervalo de aula, averiguando-se as 

habilidades sociais presentes e se haviam comportamentos de bullying. Após as 

observações, deu-se início às atividades no quarto e quinto ano, as quais foram 

realizadas em três etapas, com duração de aproximadamente 50 minutos cada.  

A primeira etapa foi dividida em três partes. A primeira parte teve duração 

de 10 minutos, onde solicitou-se aos alunos que escrevessem ou desenhassem em 

uma folha de sulfite a resposta da questão “O que é bullying?”. Esse material foi 

recolhido para posteriormente ser utilizado como ferramenta de avaliação da 

intervenção. Na segunda parte foi apresentado um vídeo de animação chamado 

“Que Papo é esse: bullying”, com duração de 11 minutos. A animação conta a 

história do personagem Carlinhos que muda de escola e se depara com o bullying. 

A terceira parte consistiu na discussão sobre o vídeo que foram direcionadas 
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principalmente no sentido de conscientização e prevenção, por meio da 

abordagem sobre habilidades sociais. A última parte foi finalizada com a 

solicitação de uma atividade para casa, na qual os alunos teriam que assistir ao 

filme “Lucas, um intruso no formigueiro” e responder questões referentes ao 

filme, juntamente com os pais ou responsável. O filme relata a história do 

personagem Lucas que sofre bullying por um grupo de meninos e desconta sua 

raiva destruindo formigueiros. 

Na segunda etapa ocorreu a discussão da atividade sobre o filme que foram 

direcionadas principalmente para a conscientização e prevenção do bullying. 

Para finalizar, foi proposto aos alunos a confecção de um material que poderiam 

ser desenhos ou frases que remetesse as discussões em sala sobre o combate ao 

bullying. 

Na terceira etapa os alunos apresentaram o material confeccionado o qual 

foi exposto na entrada da escola.  A questão sobre “O que é bullying” foi 

respondida novamente para ser comparada com as questões respondidas na 

primeira etapa.  

Por fim, as atividades foram direcionadas a turma do terceiro ano e foram 

divididas em duas etapas. A primeira etapa foi semelhante a do quarto e quinto 

ano, entretanto não solicitou-se aos alunos a atividade de assistir o filme. Sendo 

assim, no final da primeira etapa os alunos receberam apenas a instrução para 

elaboração de um desenho ou cartaz que abordasse o combate ao bullying. Já na 

segunda etapa foram recolhidos os materiais confeccionados, porém não foi 

realizado o pós-teste.   

 

Resultados e Discussão 

Em relação às atividades desenvolvidas no quarto ano, quando solicitado 

que respondessem a questão “O que é bullying”, alguns participantes 

apresentaram dúvidas referentes ao que escrever, se valeria nota, se poderiam 

desenhar dentre outras. Ao analisar o pré-teste, foi constatado que os alunos 

sabiam o que era o bullying e utilizaram-se de exemplos para defini-lo. Já no pós-

teste os alunos, além de definir o bullying, conseguiram descreveram formas de 

combate, assim como frases que remetiam comportamentos empáticos em 
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relação aos que sofrem bullying. No momento em que as estagiárias realizaram 

perguntas referentes ao vídeo, as crianças se mantiveram atentas e interagiram 

de forma a questionar e comentar, dando suas opiniões acerca da temática. Em 

determinados momentos a professora interferiu para que todos respeitassem o 

momento do colega se expressar. No que diz respeito a confecção do material 

sobre o combate ao bullying, os alunos confeccionaram desenhos e frases sobre 

o bullying baseados no filme “Lucas, um Intruso no Formigueiro.  

Com relação a turma do quinto ano as crianças expressaram suas opiniões, 

dando exemplos de suas vidas, compartilhando experiências e perguntando 

diversas coisas. Nas discussões notou-se que os alunos puderam relacionar a 

temática, elaborar perguntas e tiveram uma boa resolução de problemas ao serem 

questionados sobre o que fazer em casos de bullying. Na confecção do material 

sobre combate ao bullying, os alunos produziram histórias em quadrinhos, frases 

e desenhos. No pré-teste, os alunos definiram o bullying com exemplos, além de 

relacionar os sentimentos envolvidos, como mágoa e tristeza. Já no pós- teste, 

complementam a descrição do tema, de forma empática, ressaltando a 

importância de falar com um adulto como forma de combate.  

No que diz respeito a turma do terceiro ano os alunos participaram das 

discussões e conseguiram expressar suas opiniões sobre o tema. Nesta turma 

foram realizadas apenas o pré-teste onde observou-se que os alunos 

caracterizavam o bullying como comportamentos de colocar apelidos e insultar o 

outro. Com relação ao pós-teste este não foi realizado por questão do curto 

período de intervenção, visto que não haveriam mudanças significativas.  Por fim, 

no material confeccionado sobre o combate ao bullying os alunos escreveram 

frases e desenharam histórias em quadrinhos. 

Em todas as turmas observou-se que os alunos já tinham um 

conhecimento prévio sobre o bullying, e que já haviam discutido sobre a temática, 

porém sem muitos aprofundamentos. Após a intervenção constatou-se por meio 

de comportamentos verbais que os alunos conseguiram ter um conhecimento 

mais amplo sobre o bullying e sobre as formas de combate, assim como 

comportamentos que remetem a habilidade social de empatia, fazendo com que 

os resultados deste estudo fossem ao encontro da proposta de Rosa (2014). 
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Considerações finais 

É condizente à Psicologia o debate e a prevenção do bullying, 

principalmente nos ambientes escolares (Vermes e Banaco, 2012). Sendo assim, 

uma das possibilidades do combate ao bullying se caracteriza pelo 

desenvolvimento das habilidades sociais nas crianças Rosa (2014). Por fim, para 

a replicação dessa intervenção, sugere-se que o tempo das atividades sejam 

estendidas para possibilitar uma maior efetividade sobre a prevenção e a 

abordagem das habilidades sociais. Uma vez que crianças com habilidades sociais 

desenvolvidas terão maior capacidade de não se envolverem em situações de 

bullying, e estarão mais preparadas para lidar, caso ele ocorrer.  
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Resumo 

Durante a formação, faz-se necessário conhecer a(s) área(s) de atuação da 

Psicologia e os locais de prática que os estudantes mais se identifiquem. Por isso, 

este trabalho visa relatar a experiência de visitação ao Núcleo de Proteção à 

Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA), em Londrina-PR. Como 

procedimentos, foram utilizados os registros nos diários de campo dos estagiários 

que versaram sobre aspectos da dinâmica institucional e dados da entrevista com 

a psicóloga. Tal cargo, até o momento, não existe instituído no serviço, sendo este 

cedido à delegacia após a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. que entrou em 

vigência em 2018. Visto que, os casos de violência sexual demandam uma escuta 

especializada. A visita possibilitou compreender a complexidade da construção 

de um espaço que transita entre as áreas social e jurídica, com o intuito de 

mailto:marialu151296@gmail.com
mailto:natinovaismaia@gmail.com
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promover um acolhimento às vítimas de abuso. A instituição atua com uma 

equipe multiprofissional, contando com psicólogo, assistente social, delegado e 

policial militar. O atendimento se dá com o acolhimento da(s) vítima(s) 

simultaneamente com a investigação dos fatos pelos respectivos profissionais. 

Constatou-se, portanto, o entendimento da importância do papel do psicólogo 

nesse ambiente, pois, em coerência com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), o profissional garante a narrativa da criança como prova antecipada, pois 

a criança conta sua história apenas uma vez, garantindo a não revitimização dessa 

e o caráter terapêutico do acolhimento. Ademais, sobre a temática, pode-se 

apontar a importância da prevenção nos ambientes escolares, tratando sobre 

educação sexual e violência sexual; além da implementação de políticas públicas, 

para assim, buscar diminuir a incidência dos casos de abuso e do pacto de silêncio 

quando a violência ocorre, visando o entendimento de crianças e adolescentes 

para que consigam romper com a situação de risco social e situação vivenciada. 

Palavras-chave: Psicologia jurídica; abuso sexual; Estatuto da Criança e do 

Adolescente; violência. 

 

Introdução 

A utilização do termo abuso sexual auxilia na categorização de atos de 

violação sexual em que não há consentimento da outra parte. Segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA), existem princípios que orientam a proteção 

das crianças e adolescentes no Brasil. O art. 4º do ECA, Lei Nº 8069/90, 

assegurado pelo art. 227 da Constituição Federal de 1988, expõe que é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito: 

à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária. O Estatuto ainda garante que crianças e adolescentes devem ser 

protegidos de toda forma de: negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. 

O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes 

(NUCRIA) desenvolve por meio de uma equipe multiprofissional, composta por 

delegada, assistente social, polícia militar e psicólogo, o acolhimento da criança e 

do adolescente vítima de crimes, visando à denúncia do réu e o atendimento 
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jurídico necessário. De acordo com o sancionamento do Congresso Nacional, os 

profissionais da Psicologia e do Serviço Social, foram cedidos à Delegacia após a 

legislação de 2017 que entrou em vigência em 2018, a qual demanda escuta 

especializada em casos de violência sexual. Com a escuta especializada e as leis 

expostas anteriormente, têm-se uma coerência entre o âmbito jurídico e 

psicológico, nos quais considera-se um único relatório psicológico da narrativa 

da criança como prova antecipada, criando, assim, uma forma de não revitimizar 

à vítima, garantindo a proteção a partir de sua livre narrativa, por meio do 

Conselho Tutelar, Ministério Público e Vara da infância e juventude.  

Este trabalho visa, portanto, relatar a experiência de visitação ao NUCRIA, 

em Londrina-PR, para que, desta forma, os alunos do terceiro ano do curso de 

psicologia da Universidade Estadual de Londrina, aprendam a coletar, observar 

e destacar significativas informações sobre a prática psicológica em seus 

diferentes contextos.  

 

Método 

Fez-se uso do referencial teórico da Psicologia Social, visto isso utilizou-se 

como instrumento de pesquisa o diário de campo a fim de, a partir dos registros 

nos diários de campo dos estagiários, extrair as narrativas sobre o saber prático 

que versaram sobre aspectos da dinâmica institucional, acontecimentos e 

entrevistas (Oliveira, 2004). Desse modo, utilizou-se as técnicas de observação e 

de entrevista realizada com a psicóloga e o assistente social em um dia de 

visitação ao local onde está localizado o serviço do NUCRIA, Londrina-PR. 

 

Resultados e Discussão 

A maioria dos casos atendidos no NUCRIA são de abuso sexual. Na 

presença de suspeita de abuso sexual infantil, o psicólogo recorre ao ECA e inicia 

os procedimentos de notificação do Conselho Tutelar, bem como do sistema de 

proteção e garantia de direitos para confirmar a autenticidade (Brasil, 1990). 

Contudo, há uma grande dificuldade em reconhecer, pois não há sinais 

específicos para o abuso sexual, embora uma criança que tenha sofrido um 

trauma forte, sendo sexual ou não, pode apresentar grandes alterações 
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comportamentais. Nesses casos, os sinais mencionados pelos entrevistados 

foram: sexualização precoce da criança que passa a emitir comportamentos 

masturbatórios em público, interação de forma sexualizada com adultos e até 

mesmo com outras crianças, e demonstração de conhecimento sobre sexualidade 

atípico para a idade. Todavia, os casos mais gerais têm também suas nuances, a 

criança pode ter muitos pesadelos e medo excessivo, comportamentos bruscos, 

agressividade, retraimento, dificuldades escolares, problemas alimentares, 

isolamento social, depressão, entre outros.  

Esses especialistas consideram que a principal prova é de fato a revelação 

por parte da criança de quem ela sofreu o abuso e, para isso, são usados os 

protocolos desenvolvidos pela Psicologia que conduzem as entrevistas de forma 

adequada, visto que a criança pode não saber descrever ou relatar aquilo como 

algo comum e até por ser prazeroso em parte dos casos. É um campo onde os 

fenômenos têm características diferenciadas e exige que o profissional tenha 

propriedade do assunto. O relato que foi coletado nessa visita dizia respeito a um 

histórico de exposição excessiva da própria instituição em que a criança precisava 

repetir várias vezes a mesma história a diferentes profissionais. Uma 

interpretação que construímos juntos foi de que seria prejudicial para a própria 

veracidade do ocorrido, visto que ela buscaria dar a resposta mais adequada para 

que acreditassem nela, seguindo a reação de cada um que a ouvisse. Isso também 

poderia, consequentemente, invalidar os sentimentos que ela tem sobre esse 

mesmo evento. 

Tratando-se de um contexto clínico, o sigilo é relativizado em prol de 

colocar a criança em proteção e zelar pelo menor prejuízo possível, embora 

muitos casos ocorram principalmente em casa, por pessoas próximas. Para os 

casos de violência, temos acesso apenas aos expostos na mídia. Por dia, o 

NUCRIA atende uma média de 70 casos, ou seja, só temos acesso ao que é 

notificado e exposto, principalmente, pois é em casa um dos principais lugares 

onde a violência ocorre (Biscouto, 2012). 

No decorrer da história, passamos por uma ressignificação do conceito de 

infância que até certo ponto não era discutido, tampouco leis ou instituições 

existiam para proteger essas crianças. Nesse sentido, apesar de termos leis, tal 

como o ECA (Brasil, 1990), que não são cumpridas muitas vezes, elas surgem 
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como medidas protetivas, com o objetivo de interromper e evitar situações de 

risco, ainda que recebam atenção apenas depois de relatados os casos mais 

graves. 

A lei mais recente que trata da infância leva o nome de “Lei Menino 

Bernardo” mas também conhecida como “Lei da Palmada”, Lei Nº 13.010 publicada 

no dia 27/06/2014 no Diário Oficial da União. Esta lei descreve a proibição de 

castigos físicos e outras formas de tratamento punitivo para a correção dos 

comportamentos infantojuvenis e que aqueles responsáveis que descumprirem a 

norma serão encaminhados a um programa de proteção à família, tratamento 

psicológico ou psiquiátrico e advertência. O projeto de lei causou grande impacto 

por proibir o uso de castigos moderados e a representação da interferência do 

Estado na construção interna e familiar de educação dos filhos. 

 

Considerações Finais 

Apreendeu-se a relevância social da existência de instituições vinculadas 

ao Estado no amparo e proteção de vítimas de abuso sexual. A instituição prioriza 

os fatos levantados pela vítima junto com uma escuta especializada realizada no 

início da denúncia e da investigação dos casos, conduzindo todo o inquérito por 

meio da equipe que compõe o NUCRIA. Esse relato inicial tornou-se, agora com 

a existência do NUCRIA, o suficiente para articular uma investigação, assim como 

a apuração do ocorrido por parte da criança, e não mais fazendo a vítima relatar 

o ocorrido algumas vezes para diversas instâncias que construíam essa 

investigação em etapas, revivendo o ocorrido para diversas pessoas, 

especialmente a vítima A visita à instituição foi enriquecedora aos estudantes 

porque mostra como a atuação do psicólogo nessa instituição é fundamental ao 

acolher e dar importância ao discurso da vítima. É do desejo dos estudantes 

conhecer esse tipo de prática visto que essa instituição tal como seu 

funcionamento destoa da visão tradicional do psicólogo clínico, e além disso, é 

uma instituição passível de atuação recente para os psicólogos tendo a lei entrado 

em vigor somente em 2018.  Contudo, por razões éticas, não foi possível 

acompanhar de perto e observar cada etapa de uma investigação sendo 

conduzida. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.010-2014?OpenDocument
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Ademais, foi de fundamental importância o reconhecimento desse campo 

de estágio, possibilitando que os estagiários, identificassem a atuação do 

profissional de psicologia no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente 

Vítimas de Crimes, a partir do desejo dos alunos. Sendo assim, em apenas uma 

visita foi possível observar de perto como se dá o funcionamento de uma 

instituição multidisciplinar, além da relevância da escuta especializada do 

psicólogo na condução de investigações delicadas de abuso e violência sexual 

contra crianças e adolescentes. 
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Introdução 

Lewin (1978, citado por Morettto, 2013), defendia que o trabalho com 

diversas pessoas proporciona alteração nas condutas de um membro do grupo e, 

consequentemente, impacta na mudança dos demais. Assim, no que se refere às 

crianças, em seus processos de desenvolvimento, ao ser inserida em um grupo, 

elas estabelecem neste um lugar e um papel específicos. Inicialmente isso ocorre 

no contexto familiar, mas depois se expande para outras relações da vida do 

sujeito, por exemplo na escola, que tem importância fundamental no 

desenvolvimento psíquico da criança, visto que apresenta um meio diversificado 

de oportunidades de convivência. 

Dessa forma, “nos grupos, cada sujeito possui seu lugar e papel, seu modo 

de ser em coletividade, e o que constitui sua identidade” (Costa, Silva, & Silveira, 

2018, p. 62) e, sendo assim, o entendimento sobre o grupo vai para além da soma 

dos integrantes, de forma que podemos focar nossa atenção no que ocorre entre 

os membros do grupo. Assim, quando uma pessoa diz, pensa ou sente algo ela 

está comunicando algo sobre o grupo, e não apenas sobre ela mesma. De acordo 

com Castanho (2012, p. 51),  

tendo definido o grupo como unidade de análise, diferenciando-o de uma 

simples soma de integrantes e focando nossa atenção no que ocorre entre 
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os membros, e não em cada um, pode agora surgir o questionamento de 

como a entidade “grupo” se expressa, ou seja, se dá a conhecer ao 

coordenador. 

Nesse sentido, destaca-se neste trabalho, o papel assumido pelo porta-voz 

na dinâmica grupal, pois este “[...] é um membro do grupo que, em certo 

momento, “denuncia” o que se passa no grupo, as ansiedades que o atravessam, 

articulando assim seu fantasma inconsciente com a realidade que ele percebe” 

(Amado, 2014, p. 103) que se desdobrou na função em que uma criança assumiu 

nos grupos realizados durante as atividades de estágio. 

O objetivo primeiro do estágio foi trabalhar as emoções em detrimento da 

transição escolar, no entanto, percebeu-se que para além disso, outras questões 

se fizeram presentes. Assim, também foi possível foi observar os papéis grupais 

formados, principalmente a função da porta-voz, em um grupo de crianças com 

idade entre 5 e 6 anos de um Centro de Educação Infantil (CEI) privado, além de 

observar a dinâmica institucional presente na escola enunciada pela participante 

em questão. 

 

Método 

As atividades aconteceram durante o estágio curricular em Psicologia com 

estagiárias do 4º e 5º ano, em um CEI privado da cidade de Londrina-PR. Os 

participantes foram 17 crianças entre 5 e 6 anos de idade que estão frequentando 

o último ano na escola, denominado P5. Inicialmente, as crianças foram divididas 

aleatoriamente em dois grupos e, cada grupo contou com a presença de três 

estagiárias, as quais ocupavam as funções de coordenadora, co-coordenadora e 

observadora. No entanto, alguns encontros foram realizados sem as subdivisões, 

ou seja, com todas as crianças e todas as estagiárias, contabilizando 14 encontros 

com a realização de dinâmicas que versassem sobre o tema das emoções e de 

como podem ser identificadas. Para isso, utilizaram-se recursos como: desenho, 

trechos do filme Divertidamente e contação de histórias com os livros O monstro 

das cores e Meu melhor amigo se mudou para que os elementos da dinâmica 

grupal pudessem se fazer conhecer pelas estagiárias. 
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Resultados e Discussão 

Inicialmente, foi combinado com a equipe pedagógica da escola que nos 

encontros com as crianças, a professora responsável deixaria a sala de aula a fim 

de formar um espaço de sigilo que pudesse ser terapêutico, favorecer a formação 

de vínculo entre as estagiárias e as crianças e não inviabilizar os comportamentos 

apresentados pelo grupo. Entretanto, posteriormente, percebeu-se que, apesar 

do combinado, essa figura de autoridade institucional continuou presente de 

forma indireta, não permitindo o fechamento do grupo. Já que, o grupo fechado 

se caracteriza pela “[...] combinação feita com o grupo originário [a qual] prevê 

que, uma vez composto o grupo, não entra mais ninguém” (Zimerman, 1997, p. 

133), entretanto, durante os encontros, a professora permanecia do lado de fora 

da sala, logo abaixo de uma janela, podendo perceber tudo o que ocorria durante 

o grupo, e inclusive interferindo em diversos momentos.  

Além disso, as crianças recorriam a ela quando desejavam, o que 

reafirmava a sensação de que elas não conseguiram perceber as estagiárias como 

integrantes de um papel no qual pudessem manejar os elementos presentes na 

dinâmica grupal. Acredita-se que, talvez, a questão do vínculo tenha sido 

prejudicada uma vez que a presença da autoridade da turma continuava, mesmo 

que fora da sala. Ao mesmo tempo que as interrupções da professora 

incomodavam as estagiárias por perceberem a forma que isso afetava as crianças 

e a eficiência das intervenções, a presença indireta dessa figura de autoridade 

quase passou despercebida do ponto de vista analítico.  

Pode-se observar que algumas crianças se destacaram e assumiram papéis 

na dinâmica grupal que, para além desta função, enunciava a dinâmica 

institucional da própria escola. Como no caso de uma criança que adotou a função 

de porta-voz da instituição, personificando a presença desta no grupo. Sendo o 

porta-voz quem comunica a problemática do grupo, pode se apresentar com um 

dos componentes, mas que diz respeito à dimensão grupal. Castanho (2012) 

completa que “[...] o conceito de porta-voz não se refere apenas à “voz”, algo que 

é comunicado oralmente, mas a tudo que ocorre a um determinado elemento do 

grupo que nos remete ao conjunto no qual está inserido, ou seja, toda forma de 

conduta” (Castanho, 2012, p.52). Há outras funções exercidas por membros de 

grupo para além do porta-voz, são eles: líder, bode expiatório e o sabotador. O 
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primeiro pode ser entendido, de acordo com Nascimento (2011, p.23), como o 

responsável por estimular a tarefa e se encarrega de levá-la adiante para que se 

conclua seu objetivo, contribuindo para o movimento dialético grupal. Já, o bode 

expiatório expressa o conteúdo que é negado pelo grupo e direcionado a algo ou 

alguém. (Barros, Laburú & Rocha, 2007, p. 240). Segundo Barros, Laburú e 

Rocha (2007, p. 240), “a pessoa que procura desviar o grupo da tarefa e dos 

objetivos comuns a serem alcançados por todos assumiu o papel de sabotador, 

criando outras necessidades como sendo as mais importantes para o grupo nesse 

momento.”. 

A mesma criança que adotou a função de porta-voz da instituição 

apresentou desconfiança e se recusou a realizar as atividades propostas, 

invalidando as coordenadoras por meio de indagações e negativismo, 

frequentemente questionava as atividades propostas em tom de desprezo. A 

partir de suas ações, observou-se que o membro adotou tanto a posição de porta-

voz da instituição - em relação ao grande grupo que se refere a instituição como 

um todo -  quanto a função de sabotador do grupo - sobre o pequeno grupo da 

sala de aula, com o qual as ações do estágio ocorreram diretamente. Entende-se 

que verbalizou as reivindicações e ansiedades da instituição confrontando a 

capacidade das estagiárias em realizar as atividades e de ter o controle 

comportamental do grupo. Em reunião com a professora, ela diz que essa criança 

comumente gosta de “ser a líder ou a professora” (sic.) da sala, sendo necessário 

chamar sua atenção, o que apresenta uma identificação com essa posição 

relacionada à instituição. Como descrito, a professora permanecia logo ao lado da 

porta da sala e, frequentemente, a criança aqui descrita se dirigia a ela para relatar 

o que ocorria durante o grupo ou reivindicar que alguma atitude fosse tomada 

quando as estagiárias não agiam conforme seus desejos, como mais uma forma 

de invalidação das coordenadoras. Confirmando o que diz Pichon-Revière de que 

o sabotador prejudica a realização da tarefa tentando conduzir e/ou manter o 

grupo em pré-tarefa, servindo também às resistências à mudança. 

Em certo momento do trabalho, a instituição pediu para que as estagiárias 

voltassem suas atenções para esta criança, pois a mesma se mostrava “incapaz de 

lidar com uma situação de conflito” (sic.), o que podemos interpretar como forma 

de voltar suas atenções para a própria instituição e a dificuldade que esta estava 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 359 

tendo em lidar com a despedida daquela turma. Visto que a diretora da escola 

convocou as estagiárias para trabalharem sobre a transição escolar com as 

crianças, entretanto essa não foi uma demanda percebida para a turma, 

sugerindo um trabalho também com a equipe. 

Por fim, percebeu-se que, com tal configuração, o grupo não conseguiu se 

constituir como um grupo fechado com caráter de confiança na equipe de 

coordenação do trabalho, neste caso, as estagiárias, já que a presença da 

autoridade, na figura da professora, permanecia indiretamente. Além disso, 

pode-se perguntar então qual o lugar ocupado pelas estagiárias, considerando 

tais dinâmicas de funcionamento, uma vez que a dinâmica institucional se refletiu 

diretamente no pequeno grupo das crianças e na forma como as próprias 

estagiárias agiram e afetaram-se durante as atividades do estágio. 
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Resumo 

O Bullying é uma forma de violência que ocorre entre pares de modo intencional 

e repetitivo. Aproximadamente um em cada dez estudantes é alvo de bullying. 

Este trabalho descreve uma intervenção antibullying realizada em uma escola 

pública de Londrina. Participaram 60 estudantes do 1ª e 2ª ano do Ensino 

fundamental, seus pais e/ou responsáveis e 10 professores. Após entrevistas com 

os professores, diretora e coordenadora pedagógica, realizou-se uma sessão de 

observação e registro do comportamento das crianças em sala de aula.  Com as 

crianças, após a fase de intervenção duas novas sessões de observação foram 

realizadas. Para a fase de intervenção, jogos de tabuleiro foram confeccionados. 

Para as crianças, o jogo visava a ensinar comportamentos como: caracterizar o 

que é bullying, identificar comportamentos de bullying, identificar as 

consequências de praticar bullying e manejar situações de bullying. Para os 

professores e pais, além de uma palestra, foi confeccionado um folder no qual, de 

um lado, havia informações como: definição e formas de bullying, sinais que 

indicam que a criança é vítima ou autora de bullying e o que fazer em cada caso. 

Do outro lado, há um jogo de tabuleiro que pode ser usado pelos pais e 

professores para trabalharem aspectos relacionados ao bullying com as crianças. 

                                                   
28 Estudante do curso de Graduação de Psicologia da UEL 
29 Estudante do curso de Graduação de Psicologia da UEL 
30 Mestranda em Análise do Comportamento pela UEL 
31 Doutor em Educação Especial pela UFSCar. Pos-doutorando do Programa de Psicologia e 
Análise do Comportamento da UEL 
32 Doutora em Psicologia e docente do Departamento de Psicologia e Análise do Comportamento 
e do Programa de Pós-Graduação em Análise do Comportamento da UEL 
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Os resultados com as crianças indicaram que houve mudança de comportamento 

no sentido da melhora apenas para as crianças do 2º ano. Aspectos do 

procedimento podem explicar esses resultados. Com os professores, observou-se 

engajamento no jogo. Por fim, a intervenção com os pais ainda não foi concluída, 

mas a coordenação da escola avaliou como importante o material elaborado. 

Mudanças na intervenção estão sendo realizadas em razão dos resultados com as 

crianças do 1º ano.  

Palavras-chave: Bullying; Problemas de comportamento; Análise do 

Comportamento; jogos educativos. 

 

Introdução 

O bullying é definido como uma forma de violência que ocorre de modo 

intencional e repetitivo, podendo acontecer em nível individual ou grupal 

(Olweus, 1994). Os primeiros estudos sobre este fenômeno foram realizados por 

Lorenz em 1960 e abordavam o bullying como comportamento agressivo de um 

grupo de animais em relação a outro animal (Araújo, McIntyre, & McIntyre, 

2008). Desde então, o conceito tem sido modificado e ainda recebe diferentes 

nomenclaturas a depender da cultura onde é estudado, como mobbing, abuso 

emocional, assédio moral, psicoterrorismo, entre outros. 

Apesar das divergências em relação ao conceito de bullying, há consenso 

na literatura sobre três principais papéis que podem ser desempenhados pelas 

pessoas que presenciam um episódio de bullying: autor, alvo e espectador.  

Desempenha o papel de autor aquela pessoa que inicia a violência contra o outro. 

Frequentemente, são identificados déficits nos repertórios de empatia, tolerância 

à frustração e autocontrole de autores de bullying. Desempenha o papel de alvo 

da agressão aquela pessoa que sofre com a violência iniciada pelo outro. 

Usualmente, alvos de bullying apresentam comportamentos relacionados à 

depressão (Albuquerque et al., 2013). Desempenham o papel de espectador 

aquelas pessoas que presenciam a ocorrência do bullying, mas que não iniciam e 

nem sofrem diretamente a agressão. Os espectadores podem ser caracterizados 

de três formas, a depender de como reagem frente a uma situação de bullying: 

(a) são considerados como omissos aqueles espectadores que não auxiliam nem 

o autor e nem o alvo, (b) são considerados como auxiliares dos autores aqueles 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 363 

espectadores que apoiam o autor em seus atos, ou (c) são considerados como 

auxiliares do alvo aqueles espectadores que agem no sentido de ajudar o alvo 

(Albuquerque et al., 2013).   

Geralmente, as pessoas que desempenham o papel de autor possuem 

algum privilégio em relação às demais pessoas envolvidas no episódio de bullying 

(Stelko-Pereira & Williams, 2010, 2013). Por exemplo, diferenças em relação a 

gênero, classe econômica, orientação sexual, etnia, estrutura corporal etc. Em 

função disso, o bullying é caracterizado como uma forma de intimidação 

sistemática que ocorre sem motivação aparente. A motivação do bullying, muitas 

vezes, está relacionada a preconceitos, estereótipos e padrões comportamentais 

aprendidos em outras relações sociais (Stelko & Williams, 2010, 2013). 

Para redução de episódios de bullying no contexto escolar, diferentes 

intervenções foram realizadas (e.g., Kärnä et al., 2011; Olweus, 1993). De modo 

geral, elas indicam a importância de intervir com toda a comunidade educacional 

e visam ao ensino dos seguintes comportamentos-alvo: identificar 

comportamentos de bullying e manejar episódios de bullying. As intervenções 

nessa área são realizadas principalmente por meio de palestras, folders e/ou 

manuais explicativos. Contudo, compreendemos que o aprendiz deve emitir 

respostas ativas para que o ensino seja eficiente (Botomé, 1970). Jogos e gincanas 

atendem a esse critério e podem ser utilizados como ferramentas em uma 

intervenção para a prevenção e redução de comportamentos de bullying no 

contexto escolar. Segundo Suzuki & Souza (2019), jogos educativos ou jogos 

sérios, são “ferramentas que possibilitam o planejamento de contingências de 

ensino utilizando atividade lúdica de maneira a manter o aprendiz engajado na 

tarefa que realiza enquanto aprende” (p. 15). Intervenções antibullying realizadas 

individualmente ou com grupos pequenos de crianças utilizando jogos 

demonstraram resultados significativos (e.g., O Espião de Perkoski e Souza, 2015, 

Liga Nacional de Basquete sem Bullying de Anjos e Souza, 2019). Da mesma 

forma, a intervenção de Kärnä et al. (2011) realizada por meio de jogo digital 

também se mostrou eficaz. Apesar disso, não foi encontrada intervenção que 

fizesse uso de jogos analógicos para intervenção antibullying com grupos grandes 

de crianças e com os adultos da comunidade escolar.  
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Considerando a escassez de estudos sobre intervenção antibullying com 

toda a comunidade escolar por meio de jogos analógicos, a alta complexidade do 

fenômeno bullying e as consequências duradouras para qualquer indivíduo 

envolvido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de uma 

intervenção antibullying com a comunidade escolar (estudantes, pais e 

professores) por meio de jogos analógicos sobre os comportamentos de bullying 

das crianças no contexto escolar e outros problemas de comportamento.  

 

Método 

Participantes 

Participaram da intervenção 60 estudantes do 1ª e 2ª ano do Ensino 

Fundamental de um colégio de Londrina-PR, seus respectivos pais e/ou 

responsáveis e 15 professores.  

Instrumentos e materiais  

Para registro das observações antes e após a intervenção, foi utilizada uma 

folha de registro contendo uma tabela com os comportamentos a serem 

observados em sala de aula e uma divisão do tempo de observação em 2 períodos 

de 5 minutos para cada uma das 6 fileiras. Os comportamentos observados foram 

distribuídos em duas grandes classes: (1) problemas de comportamento 

(levantar-se da carteira, conversa paralela e desobedecer); e (2) comportamentos 

de bullying (agredir, cochichar, excluir, passar bilhete e provocar). 

Para a intervenção utilizou-se: (a) um jogo de tabuleiro com Questões de 1 

a 3 para caracterizar bullying, Questão 4 (teste); Questões de 5 a 7 para abordar 

o porquê não se deve praticar bullying, Questão 8 (teste); Questão de 9 a 11 com 

informação do que fazer quando se deparar com uma situação de bullying, 

Questão 12 (teste); (b)  um folder, contendo, de um lado, explicações referentes à 

conceituação do bullying, às formas de bullying (físico, verbal, social e 

cyberbullying), aos sinais que indicam que a criança pode estar sofrendo ou 

praticando bullying e o que fazer se a criança for alvo ou autora de bullying e, de 

outro lado, o tabuleiro do jogo “À Procura de Orion”, que aborda questões 

referentes ao conteúdo explicativo do folder; (3) um notebook e um projetor de 
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imagens , para apresentação de slides com informações sobre como identificar e 

manejar comportamentos de bullying. 

 

Procedimento 

Inicialmente, foram realizadas entrevistas com a coordenadora, 

professoras e diretora do colégio. Na entrevista, foram feitas perguntas que 

possibilitassem a compreensão das demandas e dificuldades da equipe 

pedagógica e dos interesses da escola em relação ao trabalho da Psicologia dentro 

da instituição.  Após o período de entrevistas e levantamento dos objetivos da 

intervenção (intervenção antibullying), foi realizada uma sessão de 1 hora de 

observação e registro dos comportamentos dos estudantes em cada uma das 

turmas.  

Após as observações, realizou-se uma sessão de intervenção por meio de 

um jogo de tabuleiro para ensino de comportamentos de prevenção e manejo de 

bullying com as crianças. A intervenção teve duração de 50 minutos e ocorreu 

com o 1ª e 2ª ano em dias diferentes. Para a aplicação do jogo, os 30 estudantes 

de cada turma foram divididos em 3 grupos com 10 estudantes em cada. Para 

avançar as casas, era necessário acertar uma bolinha em uma caixa que se 

encontrava no meio do tabuleiro. A cada acerto na cesta, o grupo avançava uma 

casa, e recebia uma informação referente ao tema bullying. Ao longo do jogo 

algumas casas testaram o conhecimento sobre bullying dos participantes (Casas: 

4; 8; 12), caso respondessem corretamente às perguntas, avançavam para casa 

seguinte. Mas, se errassem, retornariam 3 casas. Ganhava o jogo a equipe que 

primeiro atingisse a casa final (Casa 12). 

Após a intervenção por meio do jogo, realizou-se novamente a observação 

e o registro dos comportamentos dos alunos em sala de aula, duas sessões para o 

1ª ano e duas para o 2ª ano, todas com uma 1 hora de duração. Após a intervenção 

com as crianças, duas professoras com conhecimento na área foram convidadas 

para ministrarem palestras referentes aos temas “Como trabalhar com crianças 

com desenvolvimento atípico em sala de aula” e “Como identificar e manejar 

situações de bullying na escola”. As palestras ocorreram nas dependências do 

colégio e cada uma teve duração média de 2 horas. No dia da palestra sobre 

bullying, as professoras receberam o folder e jogaram o jogo “À procura de 
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Orion”, para isso as docentes se reuniram em duplas e receberam as instruções 

contidas no jogo. 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados encontrados demonstram que houve mudança apenas no 

comportamento dos estudantes do 2º ano. 

Figura 1. Frequência de emissão dos Problemas de comportamento. 

Figura 2. Frequência de emissão dos comportamentos de bullying. 

 

Por meio das observações em sala de aula, perceberam-se mudanças 

apenas nos comportamentos das crianças do 2º ano após a intervenção. Isso pode 

ser notado em relação aos comportamentos: levantar; conversar; agredir; 

cochichar; e provocar. Considerando as observações iniciais, é possível que tais 

comportamentos tenham reduzido de frequência por serem pré-requisito para a 

ocorrência dos episódios de bullying. Por exemplo, para espalhar um boato sobre 

determinado colega, as crianças precisariam levantar da carteira e cochichar 

sobre este colega com outra pessoa. Na medida em que espalhar um boato passou 

a ser identificado pelos estudantes como um comportamento de bullying e, 
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portanto, inadequado, os comportamentos pré-requisito tiveram sua frequência 

reduzida. 

Para as crianças do 1ª ano, não houve mudança comportamental no 

sentido da melhora. Aventa-se que isso ocorreu devido à necessidade de que as 

crianças se atentassem ao que era explicado em cada carta do jogo. Atentar é um 

repertório desenvolvido ao longo da infância, principalmente nos primeiros anos 

da vida acadêmica, quando é inserida a demanda de atentar ao que a professora 

diz. Acredita-se que, em função disso, crianças mais velhas tenham maior 

facilidade para responder diante de instruções verbais, já que foram expostas 

mais vezes a essa contingência. Uma possibilidade alternativa seria apresentar 

cartas ilustradas para trabalhar os mesmos conteúdos com as crianças menores. 

Também é importante destacar que a quantidade de estudantes em cada grupo 

propiciou a dispersão da atenção às explicações referentes ao bullying. Para isso 

aplicações futuras do jogo deverão reduzir o número de membros por equipe. 

Além disso, para realização da intervenção, as crianças foram conduzidas 

para o gramado da escola, onde costumam brincar no momento de intervalo. 

Acredita-se que o fato de o ambiente estar emparelhado com o momento de lazer 

na escola pode ter contribuído para que as crianças não prestassem atenção ao 

conteúdo da carta, que era lido pelo adulto. Outro fator que pode ter contribuído 

para isso foi a ausência de consequências imediatas para o atentar, já que as 

perguntas eram feitas a cada três cartas de ensino. Assim, alguns problemas de 

comportamento competiram com o atentar e a condição de ensino ficou 

prejudicada. 

Durante o trabalho realizado com as professoras, observou-se participação 

das docentes e interesse pelo tema, além de engajamento no jogo “À procura de 

Orion”. A coordenação da escola avaliou como importante o folder elaborado. A 

intervenção com os pais ainda não foi concluída, todavia sugere-se que estudos 

futuros avaliem os efeitos da aplicação de jogos para ensino de comportamento 

antibullying sobre o comportamento de manejo de situações de bullying dos pais 

e professores. 
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Resumo 

Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos são ofertados pelo 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS) atendendo diversos públicos e 

atuando em atendimentos grupais objetivando prevenir e proteger usuários de 

risco e violações de direitos através do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, pautando-se no desenvolvimento das potencialidades dos 

indivíduos e possibilitando alternativas emancipatórias para o enfrentamento de 

vulnerabilidades sociais. Assim, este trabalho trata da prática do estágio 

curricular com ênfase em investigação científica e intervenção em processos 

clínicos e saúde,  em etapa de finalização, realizado no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculo da Prefeitura de Cambé-PR, com idosos. Objetivou-se 
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relatar as vivências das estagiárias a respeito da facilitação de um grupo 

terapêutico de artesanato que teve como foco a prevenção de sofrimento psíquico 

e a promoção de saúde em idosos, além das discussões obtidas por supervisão. 

Para tal, utilizamos como recurso de trabalho o artesanato, fundamentando o 

manejo de grupo no referencial teórico de Pichon-Rivière. Nos encontros, foram 

realizadas atividades de acordo com o desejo das idosas e suas afinidades no 

artesanato. Dessa forma, pudemos observar a importância desse serviço para a 

promoção de qualidade de vida e sociabilidade, haja vista os fatores de riscos 

observados como o isolamento, a improdutividade e a sensação de abandono.  

Palavras-chave: Arteterapia; grupo; idoso; saúde; psicologia. 

 

Introdução 

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) com foco 

na terceira idade surge diante do crescimento da população idosa e a diminuição 

do cuidado desta população por parte dos familiares, em decorrência das grandes 

mudanças nas estruturas dos lares. Sua oferta pela rede pública é de extrema 

importância na atualidade pois, devido ao aumento da expectativa de vida, cresce 

em larga escala a população idosa, bem como a necessidade de ações que acolham 

o envelhecimento e suas demandas. Derhum et. al (2019) apontam que a criação 

de tais espaços permite o desenvolvimento de atividades físicas, laborativas, 

recreativas e culturais, bem como o aumento das interações sociais visto que, de 

acordo com Küchermann (2012), com as graduais perdas cognitivas e as 

mudanças comportamentais e emocionais sofridas pela população idosa, a 

atividade do cuidado exige mais que questões humanitárias e éticas, mas 

competências específicas para sua execução. 

Diante disso, destacamos que os benefícios da realização de oficinas 

terapêuticas com esse público, já que, de acordo com Farias et. al (2016), a oficina 

terapêutica pode ser utilizada como uma ferramenta importante para canalizar 

os pensamentos e projeções de um indivíduo de maneira que este possa produzir 

algo útil para si e/ou para o coletivo, sendo um espaço que visa tanto as 

potencialidades como a visualização da pessoa como um todo. 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 371 

Assim, foi adotada a fundamentação de grupo operativo, proposto por 

Pichon-Rivière (1982), para o manejo de grupo. Segundo Castanho (2012), o 

autor acreditava que uma nova forma de conhecimentos e reflexões poderia ser 

elaborada nesses grupos operativos, levando-se em consideração que a interação 

é indissociável do processo de aprendizagem. 

Dessa forma, o grupo operativo consiste em uma nova forma de 

aprendizagem: a aprendizagem em grupo centrado na tarefa que é comum a 

todos. Esta tarefa pode ser diversa, como estudar determinado tema ou, como no 

caso do trabalho aqui exposto, produzir reflexões e diálogos por intermédio do 

artesanato. Em todos os casos, mesmo nos quais o efeito terapêutico não seja 

explícito, é possível haver ganho psíquico para os membros. No entanto, realizar 

a tarefa proposta nem sempre é sinônimo de desenvolvimento psíquico, daí o 

termo pré-tarefa, na qual há a dissociação dos membros do grupo. Só há tarefa 

quando há integração entre pensar-sentir-agir pelos membros do grupo. 

Na visão pichoniana, essa dissociação pode ser vista como um mecanismo 

de defesa contra as angústias que circundam a integração. Nesse sentido, 

Zimerman (1997) afirma que a cura por meio destes grupos pode ser 

compreendida como a integração do sentir, do pensar e do agir. Assim, os grupos 

operativos fundamentou nossa compreensão para o manejo das oficinas de 

artesanato, uma vez que a ideia de construir algo específico e material pode dar a 

falsa impressão de que o objetivo do grupo será cumprido caso todos os membros 

consigam construir a arte proposta. O grupo das estagiárias em si pode vivenciar 

as etapas do grupo operativo quando colocadas para trabalharem juntas, tendo a 

etapa de pré-tarefa evidenciada pela supervisora, o que nos acrescentou uma 

reflexão ilustrada prática. 

De acordo com Casanova (2014), a arte por ser uma mediadora da 

comunicação, é uma ferramenta que amplia as possibilidades de expressão, sendo 

uma forma de manifestação mais direta do universo emocional do indivíduo, por 

não passar pela racionalização da linguagem verbal. Portanto, este trabalho teve 

como objetivo relatar as vivências e observações das estagiárias a respeito da 

facilitação de um grupo terapêutico de artesanato que teve como foco a prevenção 

de sofrimento psíquico e a promoção de saúde dos idosos, articulando às 

discussões obtidas por meio de supervisão. 
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Método 

Os grupos aconteceram no SCFV localizado no município de Cambé, no 

estado do Paraná. A sala utilizada é equipada com diversos utensílios para 

artesanato, possui duas mesas retangulares, colocadas perpendicularmente, de 

modo que todos os participantes consigam ter contato visual. Os participantes 

foram incluídos nos grupos por meio de inscrições realizadas após a apresentação 

da proposta, tendo o limite de 16 participantes. No entanto, o quantitativo de 

participantes por encontro variou de 7 a 1 pessoa.  

A oficina terapêutica de artesanato foi organizada, inicialmente, em 

encontros semanais, com duração de 1h e 30min. As estagiárias foram divididas 

em uma coordenadora principal que se encarregou de direcionar as atividades e 

os diálogos, dirigindo-se ao grupo de forma mais ampla, atuando como uma 

facilitadora central do manejo do grupo; uma co-coordenadora, que auxiliou a 

coordenadora principal com diálogo e encaminhamento do grupo, porém se 

direcionando aos participantes do grupo em situações mais específicas e 

complementares; e, por fim, duas observadoras, responsáveis por registrar e 

analisar o desenvolvimento da oficina, observando pontos importantes que 

ocorrem durante a execução das atividades, tendo uma participação menos ativa 

na fala, mas atenta aos detalhes, já que tiveram uma visão mais externa dos 

acontecimentos. 

 

Resultados e Discussão 

Ao entrarmos em contato com o serviço, a assistente social nos contou um 

pouco do cotidiano desse dispositivo e os efeitos que vêm causando nas vidas dos 

idosos que o frequentam. Por isso, as temáticas que trabalhamos por meio do 

artesanato envolveram os ciclos de desenvolvimento humano para que fossem 

abordadas as diferentes fases da vida vivenciadas até a terceira idade, as 

transformações - físicas, territoriais, psíquicas -, as perdas e os processos de luto 

e a criatividade. A discussão a respeito destes temas se deu por meio das 

atividades artísticas propostas pelas estagiárias e, dessa forma, o artesanato seria 

produzido concomitantemente a uma roda de conversa. 
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No primeiro encontro, foi proposta uma dinâmica de apresentação a fim 

de promover interação entre o grupo e estabelecimento de vínculo. Também foi 

apresentada a proposta da oficina e coletados alguns dados, tais como a 

expectativa dos membros para a oficina e suas afinidades com o artesanato. Os 

recursos disparadores de reflexões acerca dos temas propostos foram: mandala 

de lã, flores de EVA, calendário com as data dos próximos encontros e carriola 

decorativa em EVA.  

De início foram encontradas algumas dificuldades, como por exemplo o 

manejo da fala delas visto que as participantes estavam acostumadas a participar 

de oficinas sem um cunho terapêutico da fala. O fato das participantes serem 

idosas também contribuiu para essa dificuldade, haja vista a alta demanda de fala 

da maioria da população idosa, principalmente as participantes em questão que, 

em sua maioria, vivem sozinhas. Dessa forma, muitas vezes as falas se 

atravessavam e não seguiam um assunto linear ocorrendo muitas vezes 

interrupções e trocas bruscas de assunto. Analisamos esse fenômeno como uma 

necessidade de escuta e reconhecimento; bem como, interpretamos que o 

funcionamento do grupo demandava pensar enquanto unidade grupal e não 

apenas cada pessoa isoladamente. 

Outra dificuldade encontrada no início das atividades foi a assiduidade das 

participantes por motivos de que ocorrem muitos tipos de grupos no Centro de 

Convivência e elas acabavam por esquecer ou confundirem-se com os dias das 

atividades; além disso, houve a troca do sistema de encontros quinzenais para 

encontros semanais no decorrer do processo. Mediante a esta situação, foi 

desenvolvida uma atividade de produção de um calendário personalizado 

contendo apenas os dias dos encontros e, a partir disso, as participantes passaram 

a comparecer com maior regularidade. 

Durante os encontros alguns temas vieram à tona, tais como: depressão 

que uma das participantes teve em certa fase da vida, relacionamentos afetivos, 

ciúmes, dificuldades em se relacionar, doenças de modo geral, mortes, traição, 

separação, aposentadoria, atividades rotineiras e feitos que realizaram ao longo 

da vida. O manejo nessas conversas se dava por meio de apontamentos nas falas 

das idosas e questionamentos de tal modo que o assunto circulasse no grupo e a 

troca de experiências entre os membros fosse promovida. 
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No total, ocorreram 10 encontros e o grupo foi finalizado com uma 

confraternização com comes e bebes. Houve a participação das funcionárias do 

serviço, tanto a assistente social como as funcionárias da limpeza. Consideramos 

relevante destacar que, ao final de cada encontro, as estagiárias se reuniam com 

as funcionárias na cozinha e comiam alguma coisa feita por elas. Assim, 

convidamo-nas para retribuir a forma atenciosa trataram-nos. 

 

Considerações Finais 

Consideramos que foi possível observar a importância do SCFV como 

instrumento de transformações sociais e subjetivas. Durante os encontros 

realizados, pudemos constatar a vulnerabilidade e riscos sociais que essas idosas 

enfrentam no seu dia a dia. A maioria delas moram sozinhas e passaram por 

perdas significativas. Por meio da fala e das atividades de artesanato como 

recursos mediadores, acreditamos que essas idosas possam ressignificar e 

elaborar essas perdas e outras demandas que apareceram como o tédio, a 

saudade, a sensação de abandono e a improdutividade. Assim, constatamos que 

o artesanato, com suas inúmeras modalidades, pode contribuir para abordarmos 

diversos assuntos de diferentes formas, incentivando a criatividade e respeitando 

o desejo dessas idosas. Por fim, pudemos observar que o grupo se produz por 

meio do desejo dessas idosas e as temáticas foram trabalhadas a partir das 

demandas das participantes. 
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Resumo 

A especialidade de Psicologia Social é instituída como a compreensão, através de 

diferentes teorias e métodos, da subjetividade dos fenômenos sociais e coletivos, 

buscando a problematização e intervenção no âmbito social. Entende-se que a 

atuação do profissional deve estar fundamentada na capacidade de analisar os 

fenômenos sociais e os modos de subjetivação que atravessam os sujeitos e 

coletivos existentes no contexto social. Assim, este trabalho objetiva a 

apresentação da experiência de visitação ao Centro de Referência Especializado 

para População de Rua (Centro Pop) de Londrina, em concordância com a teoria 

da Psicologia Social. O Centro Pop é designado ao acolhimento da população em 

situação de rua, possuindo diversos serviços e atividades culturais. Na sede deste 

serviço são realizadas triagens de novos casos, orientações, atendimento 

interdisciplinar, discussão de casos, realização de trabalhos em grupos, oficinas e 

reuniões. O estágio possibilitou a compreensão da complexidade e riqueza de se 

construir um espaço interdisciplinar, no qual Serviço Social, Psicologia e Terapia 

Ocupacional trabalham articulados com o intuito de promover a (re)organização 
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da vida pessoal e social dos usuários, oferecendo apoio que facilite o processo de 

superação da condição de vulnerabilidade apresentada, bem como suas 

potencialidades de vida. Constatou-se a importância do trabalho do psicólogo, 

tanto na dinâmica individual como coletiva, visando o entendimento do usuário 

como sujeito de sua própria história, assim como o fortalecimento e a melhoria 

da autoestima destes, para que consigam romper com a situação de risco social e 

pessoal. Ademais, o contato e a discussão promovidos a partir do conhecimento 

da atuação do psicólogo na área social neste serviço, estimulou a responsabilidade 

de se (re)pensar teorias e práticas necessariamente vinculadas ao cenário da 

produção de desigualdade social em um sistema capitalista e suas consequências 

biopsicossociais que atravessam os sujeitos. 

Palavras-chave: Psicologia Social; prática interdisciplinar; pessoas em situação 

de rua. 

 

Introdução 

O especialista em Psicologia Social pode atuar em diferentes espaços 

institucionais e comunitários, no âmbito da Saúde, Educação, trabalho, lazer, 

meio ambiente, comunicação social, justiça, segurança e assistência social. Sua 

prática acontece em meio aos diversos grupos e movimentos sociais, visando 

projetos sociais e/ou definições de políticas públicas (Conselho Federal de 

Psicologia, 2003). Desse modo, compreendemos que o exercício desta área deve 

estar comprometido ética e politicamente com grupos que sofrem com os 

agravamentos sociais de um sistema desigual. Neste entendimento, a população 

em situação de rua mostra-se como uma grande demanda para os psicólogos 

sociais, visto que se considera uma pessoa em situação de rua aquela que 

apresenta pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, 

inexistência de moradia convencional regular e utilização dos logradouros 

públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento. (Ministério 

da Saúde, 2014). Diante disto, o profissional poderá realizar análises, 

problematizações e intervenções que auxiliem tal população e também 

contribuam para o trabalho e formação de especialistas.  

Para além disso, a invisibilidade desses sujeitos é agravada à medida que a 

desigualdade social é naturalizada e políticas públicas são ausentes. Logo, o 
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reconhecimento dessas pessoas como cidadãos de direitos é uma luta e 

responsabilidade também da Psicologia, a qual deve estar engajada na garantia 

da democracia e comprometida com a transformação social. 

Portanto, os objetivos deste trabalho são relatar e discutir a experiência de 

visitação proporcionada pelo estágio curricular, no qual, os alunos do terceiro ano 

coletaram informações pertinentes à prática psicológica em seus diferentes 

contextos.  

 

Metodologia 

O interesse em visitar o Centro POP partiu primeiramente dos estagiários, 

os quais viram a necessidade de estabelecer um contato com as possíveis práticas 

da Psicologia Social. Como procedimentos deste estudo, foi realizada uma visita 

ao Centro POP, onde os estagiários puderam realizar uma observação do local e 

conhecer a atuação da Psicologia em um serviço de Assistência Social por meio 

de uma entrevista, previamente agendada, com uma psicóloga que atende os 

usuários do serviço do Centro POP de Londrina-PR. Inicialmente, a profissional 

nos apresentou os espaços nos quais todas as atividades são realizadas e, em 

seguida, teve-se uma roda de conversa com o grupo de estagiários para maiores 

explicações sobre a organização e o funcionamento de cada serviço ofertado à 

população em situação de rua, à luz do referencial da Psicologia Social. 

Isto, pois consideramos a observação como ferramenta fundamental para 

o processo de desenvolvimento e formação de um profissional, pois antes mesmo 

de desenvolver o caráter interventivo, é necessário visualizar a observação como 

o primeiro passo para o exercício profissional, compreendendo esse momento 

como construtor de um olhar sensível e crítico aos diferentes contextos, relações, 

interações, populações e indivíduos que estão presentes nos diversos territórios 

que o psicólogo atua (Baremblitt, 2002). Assim, através dessa construção, o 

psicólogo torna-se capaz de não só identificar, mas também intervir de maneira 

a conseguir, de fato, atender às demandas subjetivas, como também sociais, da 

população. 

 

Resultados e Discussão 
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No Brasil, de acordo com o CREPOP (2015), apenas com a Constituição 

Federal de 1988, as pessoas em situação de rua puderam colocar suas demandas 

na agenda pública, como por exemplo: a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua (PNPR), promulgada em 2009, que busca integrar diferentes 

setores das políticas públicas no atendimento a essa população. Diante desse 

contexto, o Centro Pop surge, evidenciando aos psicólogos as dificuldades e as 

responsabilidades de atuarem neste campo. 

Por meio das informações coletadas na visita e no site da Prefeitura de 

Londrina, em específico no que diz respeito à Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Londrina, o Centro POP é entendido como uma Unidade de Proteção 

Social Especial, por isso torna-se necessário descrever a atuação do serviço em 

dois momentos. 

O primeiro é entendido como o contato inicial entre os profissionais da 

instituição e as pessoas em situação de rua, realizado pelo Serviço de Abordagem 

Social que realiza dois tipos de atendimentos que acabam divergindo por sua 

lógica de funcionamento, mas que a finalidade de ambas é complementar. Um 

tipo é a Abordagem de Rua que é desenvolvida por educadores sociais 

capacitados, tendo como proposta a construção de um vínculo com os indivíduos 

em situação de rua, pretendendo a inserção destes na rede de proteção social. Já 

o segundo tipo é conhecido como o Atendimento na Sede que se caracteriza como 

um espaço institucional fixo, onde são realizadas triagens de novos casos, 

orientações via telefone, apoio à equipe da rua, atendimento interdisciplinar, 

discussão de casos, realização de trabalhos em grupos, oficinas, reuniões, dentre 

outras atividades. 

Já no segundo momento, inicia-se a fase do Atendimento Interdisciplinar 

que opera por uma lógica interdisciplinar com profissionais de diferentes áreas, 

tais como Serviço Social, Psicologia e Terapia Ocupacional, que desenvolvem 

diversas atividades com foco na promoção de qualidade de vida das pessoas em 

situação de rua. 

Dessa maneira, os profissionais encontram-se desenvolvendo diversas 

atividades realizadas no serviço, como: estudo dos marcos normativos, 

mapeamento dos usuários, busca ativa, abordagem, acolhimento, atendimento 

psicossocial, referenciamento dos pacientes, acompanhamento, contra 
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referenciamento, elaboração de planos de atendimento, articulação de rede, 

realização de oficinas, elaboração de relatórios, participação em reuniões e 

encaminhamento (CREPOP, 2015). 

Explorando mais um pouco o que observamos na visita ao Centro POP, 

podemos dizer que as atividades são desempenhadas como finalidades 

terapêutica e culturais. Tais atividades buscam, de diferentes formas, a reinserção 

social desses indivíduos marginalizados em atividades que possuam atributos de 

ressocialização; além de atividades de subsistência, como oferecimento de 

refeições para esses indivíduos que passam a maior parte dos seus dias famintos 

e sem nenhuma fonte fixa de alimentação, e o direito/oportunidade de banho, 

pelo fato de passarem diversos dias contínuos em situação de rua. Esta atividade 

do banho se mostra muito atrativa para aqueles que buscam, de alguma forma, 

um cuidado biopsicossocial. 

As demais atividades possuem uma proposição não somente de 

socialização, mas também uma função de fortalecimento e melhoria da 

autoestima das pessoas em situação de rua. Dessa forma, podemos citar como 

atividades: o cantinho da beleza, oficinas de fotografias, leituras, pinturas, 

dinâmicas de grupo e a Companhia POP Show. Esta última é reconhecida por ser 

um grupo teatral que desenvolve peça com fantoches. 

É válido ressaltar a importância de entender o trabalho multiprofissional 

com funcionamento interdisciplinar que é pensado e feito nessas diversas 

atividades. Todas elas são entendidas pelos profissionais responsáveis do Centro 

POP como atividades que buscam, por meio da arte, ofertar um tratamento às 

pessoas em situação de rua. Ademais, são realizados oficinas e acompanhamento 

psicológico individual e grupal, para fins de fortalecimento de vínculo e 

tratamento de saúde, visto que o contexto da rua potencializa riscos físico e 

psíquico. A equipe da Psicologia também realiza trabalho em rede, operando 

dentro e fora da instituição quando necessário. 

Nesse sentido, entendemos que a atuação da Psicologia nesse ambiente 

deve estar comprometida ética e politicamente com a transformação social 

(CREPOP, 2013). Visto que, conceitos como vulnerabilidade social, desigualdade 

social, pobreza e violação de direitos estão presentes e tecem o cotidiano dos 

usuários no Centro POP. Desse modo, a prática do psicólogo tem como objetivo 
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o fortalecimento do vínculo dos usuários com a equipe, possibilitando 

encaminhamentos diversos que visem à superação da situação de rua; a 

contribuição com a melhoria da autoestima; o despertar do desenvolvimento de 

consciência crítica com relação à cidadania, direitos e deveres; e o 

acompanhamento do usuário a partir das demandas apresentadas (BRASIL, 

2011).  

Diante desses acontecimentos, sujeitos, situações, histórias de vida e 

contextos diversos, mostra-se pertinente reafirmar a importância do 

engajamento e ação de profissionais sociais que buscam intervir dentro dessa 

esfera completamente atravessada pela coletividade, ainda mais, em se tratando 

de uma população colocada à margem por uma classe dominante e 

normatizadora. 

 

Considerações Finais 

Acreditamos que a oportunidade de visitar o campo – campo de atuação e 

ambiente da prática – concretizou-se como uma experiência de aprendizado e 

preenchimento de uma lacuna existente no campo acadêmico, pensando não 

somente no engessamento da Academia, focando maior parte de sua atenção em 

caracteres teóricos e metodológicos. Isto, porque muitas vezes é deixado de lado 

o aspecto prático, sendo este fundamental para o desenvolvimento da observação 

e, posteriormente, da intervenção, na qual acredita-se que a inserção do futuro 

profissional possibilita um maior aprendizado, articulando a teoria com as 

diversas relações que aquela constrói e produz com os enredos e histórias 

existentes na sociedade, comportando indivíduos múltiplos, subjetividades, 

contextos e atravessamentos. 

Isto posto, pode-se afirmar que a partir desses dados e da entrevista 

podemos compreender o papel do psicólogo não como algo estático, mas sim 

como uma profissão dinâmica e contextualizada. Em suma, o presente trabalho 

teve o intuito de apresentar a relevância da inserção do psicólogo em diversos 

contextos, a fim de provocar transformação nos modos de se fazer e pensar 

Psicologia, ampliando a prática psicológica em direção ao alcance de múltiplas 

demandas, indo em busca de oferecer escuta, apoio e acolhimento para todos os 

sujeitos em sofrimento ou situações de risco e vulnerabilidade.  
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SAÚDE DA MULHER: OFICINAS COM MULHERES EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
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Introdução 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito da saúde da mulher 

é atribuído de forma ampla, visando à saúde integral, priorizando o bem estar 

físico, mental e social. Vale salientar a importância do tema uma vez que, 

historicamente, as desigualdades de poder entre homens e mulheres, 

influenciaram de forma impactante nas condições de saúde destas últimas 

(Araújo, 2005), sendo assim, é salientada a questão de gênero como um dos 

componentes da saúde para determinar na formulação das políticas públicas. 

Ao considerar o gênero como conjuntos de relações, atitudes e crenças, que 

definem o que significa ser homem ou ser mulher, é observado em diversas 

sociedades a relação desigual entre os gêneros, que se refletem nas leis e políticas 

sociais (Hera, 1995). Portanto, o gênero delimita campos de atuação para cada 

sexo, dá suporte à elaboração de leis e sua aplicabilidade. (Scott, 1989 apud Brasil, 

2004). Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à saúde da Mulher, a 

diferenciação das relações de gênero está relacionada e exposta a diferentes 

padrões de sofrimento, adoecimento e morte. Dessa forma, é imprescindível 

considerar a relação de gênero no planejamento de ações de saúde, com intuito 

de promover qualidade de vida, igualdade e direitos das mulheres. Visto isso, e a 

partir de uma análise institucional numa Unidade Básica de Saúde do município 

de Cambé, através do estágio obrigatório com ênfase em saúde do curso de 

Psicologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), percebeu-se o 

sofrimento psíquico das mulheres ali atendidas. A análise também revelou a alta 

procura pelo serviço de psicologia por essas mulheres e a falta de profissionais 

para atender tal demanda. 
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Objetivo 

O objetivo do presente trabalho foi apresentar o estágio obrigatório do 

quarto ano de graduação do curso de Psicologia desenvolvido na ênfase de saúde 

que teve como intuito promover a saúde mental e autoestima de mulheres que 

frequentam uma Unidade Básica de Saúde do município de Cambé. 

 

Método 

A realização de oficinas e discussões com um grupo de mulheres usuárias 

de uma Unidade Básica de Saúde se deu ao longo de seis encontros, com uma 

média de seis mulheres participantes. As oficinas, por sua vez, foram estruturadas 

a partir das temáticas de interesse das próprias participantes. Os encontros foram 

elaborados da seguinte maneira: com a duração de uma hora e meia, começando 

com dinâmicas variadas sobre autoconhecimento e autoestima, seguidas por uma 

roda de conversa com questionamentos e reflexões acerca do que foi vivenciado; 

e por último, oficinas de artesanato, que transcorreram entre a aprendizagem de 

algo novo e a continuação das discussões anteriores.  

O primeiro encontro consistiu na apresentação das estagiárias, do objetivo 

do grupo e estabelecimento do contrato grupal, como horários dos encontros, 

temáticas das oficinas e esclarecimento de possíveis dúvidas. Foi realizada uma 

dinâmica de apresentação, em que todas andavam pelo espaço em círculo e 

diziam em voz alta todos os apelidos que receberam ao longo da vida, na 

sequência abriu-se a roda para conversar sobre as memórias desencadeadas e, 

por fim, realizou-se uma oficina de flores de papel higiênico, em que elas mesmas 

produziam e conversavam durante a confecção. Na sequência, as estagiárias e as 

participantes combinaram  a temática e a oficina do próximo encontro.  

Já no segundo encontro, inicialmente foi realizada uma dinâmica de 

autoconhecimento, na qual as participantes e estagiárias, escreviam percepções 

de si em um papel e depois colocavam dentro de uma bexiga, amarravam e 

misturavam com as demais bexigas, de modo que ficasse no anonimato quem 

tinha escrito o que. Na sequência cada um pegava um papel, lia em voz alta para 

o grupo e dizia o que achava das características descritas, se eram parecidas com 

as delas, como elas se sentiam. Posteriormente as participantes comentaram 
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sobre a dinâmica. Em sequência, realizou-se a confecção de pulseiras com 

miçangas e a continuidade da conversa em torno das características de cada uma 

delas.  

No encontro três, as estagiárias trouxeram a temática da autoestima, 

explicaram que autoestima se refere à forma como uma pessoa se sente a respeito 

de si mesma, e que a autoestima está estreitamente relacionada com o contexto 

social em que vivemos (família, escola, amigos, trabalho, mídia). Logo depois, 

elas falaram sobre a própria autoestima e então, realizou-se uma dinâmica do 

quadrante para elas se conheceram e perceberam as ações cotidianas da vida 

delas. Tal dinâmica foi feita da seguinte forma: dividiu-se o sulfite em 4 partes, e 

assim, elas escreviam ações em que: 1. gostam e fazem; 2. gostam e não fazem; 3. 

não gostam e fazem e 4. não gostam e não fazem. Após cada uma escrever sobre 

si, abriu-se para que quem se sentisse à vontade falasse e todas participaram. 

Depois, foi realizado um trabalho com mandalas de linhas coloridas, a fim de cada 

uma desenvolver sua própria mandala, com suas cores coloridas e formatos 

únicos.  

No encontro quatro, a dinâmica executada foi a seguinte: as estagiárias 

propuseram que as participantes escrevessem em um papel as pessoas 

importantes em suas vidas, seguiram a instrução e no final foi problematizada a 

questão de que o nome delas não apareceu no próprio papel, sendo levantada a 

questão do cuidado de si. Após a dinâmica, foi realizada uma oficina de 

elaboração de cadernos, para que elas utilizassem como preferissem, de acordo 

com  seu dia a dia. Cada uma personalizou o seu, e foram utilizados papel EVA, 

folha sulfite, canetinhas e fitas.  

No quinto encontro, houve a oficina de sachê de sabonete perfumado com 

as participantes. Neste encontro, não houve tanta adesão das participantes e as 

rodas de conversa não foram tão efetivas.  

Para o sexto encontro, houve a confraternização e finalização o grupo. 

Cada um colaborou com comida e refrigerante. Ademais, as estagiárias 

receberam feedback das participantes e essas propuseram que o grupo 

continuasse. Sendo assim, as estagiárias se propuseram a fazer a ponte entre a 

instituição e o clube das mulheres. 
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Resultados 

As oficinas com mulheres possibilitaram apreender alguns repertórios 

acerca da função de gênero presentes na comunidade, revelando a realidade das 

mulheres com seus problemas e desafios. Os relatos explicitaram que as ações 

necessárias para a promoção da saúde e dos direitos das mulheres perpassam 

pela escuta e pelo acolhimento. Entre os relatos das participantes podem-se 

ressaltar: “eu nunca tinha parado para pensar em mim”, “eu odeio cozinhar, mas 

é uma tarefa nossa, não tem o que fazer”, “queria saber me maquiar”, “depois 

dessa dinâmica percebi que gosto de muitas coisas, mas deixo de fazer elas”, “ a 

gente pensa tanto nos outros e na gente não”, “ é tão difícil falar de mim, não 

penso muito nisso”. 

A intervenção, portanto, confirmou a necessidade e a falta de espaços para 

a mulher falar de si, uma vez que, entre as temáticas levantadas, pôde-se discutir 

sobre autoestima, depressão, processo de luto, tarefas diárias e o desejo de 

aprender coisas novas. Logo, percebe-se que o grupo possibilitou a troca de 

experiências, espaço de construção e reflexão.  

 

Discussões 

A partir da experiência, nota-se que os espaços de cuidado à saúde 

precisam dar visibilidade à situação da mulher e, consequentemente, incorporar 

a perspectiva de gênero nas ações e abrir possibilidades de escuta e acolhimento 

dentro do serviço. Segundo Araújo (2005) as desigualdades de poder entre 

homens e mulheres influenciaram de forma significativa nas condições de saúde 

das mulheres, necessitando de intervenções específicas. Tal fato foi observado 

durante as oficinas, já que as participantes alegaram não gostar de cozinhar, mas 

que era uma atividade já esperada delas, em vários momentos elas apresentaram 

a falta de diálogo com seus parceiros, os deveres com a casa, a falta de 

oportunidade no mercado de trabalho, o cuidado materno e do lar como tarefa 

instituída para elas. Portanto, foram vários os pontos de desigualdade observados 

na fala delas.  

Sendo assim, averiguou-se consonância com a Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher, que aponta que a diferenciação das relações 
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de gênero está relacionada e exposta a diferentes padrões de sofrimento e 

adoecimento. Vale salientar que as oficinas realizadas após as dinâmicas, 

proporcionaram o cuidado de si e reflexão sobre a vida de cada uma delas. 

Além disso, percebeu-se a importância do “Clube das Mulheres” no dia a 

dia daquelas que participaram. As redes de apoio, tão importantes, foram 

formadas e consequentemente, espaços de escuta e acolhimento entre elas 

próprias. Melhor exemplo disso, é a criação de um grupo no Whatsapp, ideia das 

próprias participantes, que não apenas era uma ferramenta dos encontros e 

estagiárias mas um lugar em que elas podiam conversar, se ajudar e se cuidar e 

que as mantém em contato até mesmo depois de terminadas as oficinas.  

Por último, ficam os questionamentos do papel do psicólogo(a) na atenção 

integral à saúde da mulher e de como este trabalho vem sendo realizado. 

Acrescenta-se a isso, reflexões sobre as possibilidades de proporcionar, nas 

Unidades Básicas de Saúde, outros dispositivos terapêuticos além da clínica 

tradicional, já que os primeiros se revelaram  ser tão eficientes e eficazes para a 

saúde de suas usuárias, quanto a segunda. 

 

Referências  

Araújo, M. F. (2005). Diferença e igualdade nas relações de gênero: revisitando o 
debate. Psicologia Clínica, 17(2), 41-52. 
https://dx.doi.org/10.1590/S0103-56652005000200004 

Brasil. (2004) Política nacional de atenção integral à saúde da mulher: 
princípios e diretrizes. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 
Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004.   

Health Empowerment, Rights and Accountability – HERA (1995). Direitos 
sexuais e reprodutivos: idéias para ação. [S.l.: s.n.], [19- -]. Folder 
elaborado com base nos conceitos e acordos da CIPD, 1994 e da 
Conferência Mundial da Mulher, Hera Secretariat, website. Disponível em: 
< www.iwhc.org/hera>. 

  



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 388 

“TERMÔMETRO DAS EMOÇÕES”: EXPERIÊNCIA COM 

CRIANÇAS NA SEGUNDA INFÂNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

Ingrid Cavanha Gabriel 

Discente Psicologia UEL, E-mail: ingridcgabriel@gmail.com 

Giovanna Beni Polezer  

Discente Psicologia UEL, E-mail:gibenipol@gmail.com 

Giovanna Diaz Rebello  

Discente Psicologia UEL, E-mail:gio.diaz.rebello@gmail.com 

Ananda Kenney da Cunha Nascimento 

Doutora em Psicologia Clínica (Unicap). Professora Colaboradora da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), pelo Departamento de Psicologia Social e Institucional. E-mail: 

anandakcn@gmail.com. 

 

Introdução  

As emoções desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 

humano, sendo de extrema importância que crianças na segunda infância 

identifiquem e entendam as emoções para se desenvolverem. Pensando no 

desenvolvimento emocional infantil, Dunn (1998) aponta que crianças entre três 

e quatro anos de idade, na sua maioria, reconhecem e nomeiam expressões 

emocionais, se baseando nas emoções básicas. Com três anos, reconhecem um 

mínimo de quatro entre cinco emoções, com base na sua expressão facial. Já 

crianças na segunda infância, com 5 anos, nomeiam mais facilmente as emoções 

de alegria e de tristeza, comparativamente com as de raiva e medo, tendo maior 

dificuldade na nomeação das emoções de nojo (Denham, 1998). 

Segundo Papalia (2006), compreender suas próprias emoções possibilita 

que as crianças exercitem o modo de demonstrar seus sentimentos e sejam 

sensíveis a como os outros se sentem. Através dessa aprendizagem, as crianças 

são capazes de falar sobre seus sentimentos, entender que podem sentir distintas 

emoções, discernir os sentimentos dos outros e compreender que as emoções 

estão ligadas a experiências e desejos. Machado (2008) complementa que as 

crianças com maior conhecimento das emoções respondem de forma mais 

mailto:gibenipol@gmail.com
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positiva aos pares e professores, e tornam-se mais capazes de verbalizar as suas 

emoções e estão mais prontas a mostrar empatia e preocupação com os outros, 

sugerindo-se que o conhecimento das emoções facilita as interações sociais e as 

relações interpessoais. 

De acordo com Jesus & Lempke (2015), a literatura científica demonstra o 

quanto os desenhos e as brincadeiras, na primeira fase da escolarização, são 

extremamente importantes para que as crianças possam se expressar 

emocionalmente, considerando a dificuldade delas se expressarem verbalmente 

seus sentimentos. Isto, por sua vez, indica a importância para a criança de trazer 

para o concreto, e dessa forma poder visualizar e dar nome, seguindo em um 

estágio posterior a abstração dessas situações. Assim, é fundamental 

compreender modos alternativos de sua manifestação, e os recursos terapêuticos 

podem se apresentar como uma ferramenta que possibilita a manifestação do 

inconsciente ou das emoções que a criança não consegue expressar através de 

palavras. Para as autoras, utilizar um recurso lúdico, no ambiente educacional, 

pode auxiliar as crianças no desenvolvimento da imaginação, da criatividade, do 

desenvolvimento motor e psicológico, assim, em seu desenvolvimento integral. 

A criança aprende a lidar com suas emoções através da ludicidade, Rau 

(2012, citado por Jesus & Lempke, 2015), aponta que nas brincadeiras o sujeito 

explora e descobre diferentes formas de expressão, utiliza linguagens 

significativas, participa de grupos, expõe e ouve ideias e, além disso, realiza essas 

atividades em diferentes contextos que não apenas no contexto escolar. Assim, as 

brincadeiras promovem e estimulam diferentes formas de comunicação, o 

desenvolvimento cognitivo, emocional e social, relacionando as emoções com as 

situações do dia-a-dia e, além disso, se configura a possibilidade de dar nome 

àquilo que não tem, como explica Manoel de Barros (1994, p. 16): “as coisas que 

não têm nome são mais pronunciadas por crianças”. 

 

Objetivo 

Objetivou-se criar, por meio de uma oficina terapêutica, um termômetro 

das emoções como forma das crianças desenvolverem a capacidade de reconhecer 

suas próprias emoções. 
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Método 

A atividade foi desenvolvida em decorrência de um estágio curricular em 

um Centro de Educação Infantil particular da cidade de Londrina-PR, com seis 

discentes do 4° e 5° ano de Psicologia, da Universidade Estadual de Londrina. Os 

participantes eram 17 crianças entre 5 e 6 anos de idade que estão no processo de 

transição do ano escolar, da educação infantil para o ensino fundamental I. Para 

a realização das atividades a turma foi subdividida em dois grupos, um com nove 

e o outro com oito crianças, em que cada grupo continha uma coordenadora, uma 

co-coordenadora e uma observadora. As atividades que demandavam maior 

aprofundamento das questões propostas eram realizadas com todos, sem a 

subdivisão dos grupos. Ao longo do estágio foram desenvolvidos 14 encontros 

com as crianças em formato de oficinas terapêuticas e foram utilizados recursos 

personalizados, como contação de história, trechos de filmes, desenho e 

confecção do termômetro, para trabalhar com as crianças sobre sentimentos, 

emoções e mudanças.  

No trabalho descrito, primeiramente, foi contada a história do livro: “O 

monstro das cores” (Llenas, 2018), onde há um monstro que muda de cor de 

acordo com seu humor. Após a leitura, cada criança recebeu a imagem de algumas 

emoções básicas como: alegria, tristeza, raiva e medo, com as quais cada 

montaram seu “termômetro das emoções” colocando na ordem que achava 

pertinente e pintando da cor que fosse de preferência. 

 

Resultados e Discussões 

As histórias infantis podem ser utilizadas como mediadores terapêuticos. 

A relevância deste recurso consiste na capacidade de trabalhar as representações 

simbólicas e psíquicas, estimulando a imaginação e auxiliando na identificação e 

na compreensão da criança a respeito de seu mundo externo (Gutfreind, 2004). 

Através do livro “o monstro das cores” (Llenas, 2018), foi possível relacionar à 

atividade do termômetro, na qual algumas crianças pintaram da mesma cor a 

emoção que o monstro sentia. Nesse sentido, é possível pensar no mecanismo da 

identificação ou de trazer para o concreto como meio de entender as emoções. 
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Um exemplo disso é que as crianças insistiam em ver os desenhos e quando as 

páginas eram passadas com certa velocidade elas pediam para voltar nas figuras.  

Na sequência, cada criança montou o seu próprio termômetro e percebeu-

se que todas compreenderam o objetivo da atividade proposta que era identificar 

suas emoções por meio do instrumento. Durante a execução da atividade, houve 

diálogos entre elas e delas para com as coordenadoras, verbalizando que, às vezes, 

se sentiam tristes ou com raiva em determinadas situações ou contextos, 

reconhecendo as situações vivenciadas. 

Através de um relato da direção da instituição, uma criança utilizou o 

“termômetro das emoções” em outro contexto, que não a escola, para falar como 

estava se sentindo. O sentimento presente era a tristeza, o que despertou 

preocupação na família e na escola. Esta atitude ilustrou a potencialidade de um 

recurso material no processo de desenvolvimento das crianças, possibilitando à 

criança nomear uma emoção, identificar-se nela e auxiliar na comunicação com 

os adultos à sua volta. Por fim, foi possível perceber e vivenciar a integração entre 

criança-escola-família, mediada pela Psicologia. 
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Resumo: 

Estes estudos resultaram na compreensão de que a adolescência envolve diversos 

fatores e não pode ser resumida a mudanças biológicas. Portanto, entende-se que 

cada adolescência é singular. Os modelos de atendimento às crianças e 

adolescentes envolvidos em atos infracionais sofreram diversas reformulações 

paradigmáticas e práticas ao longo do tempo até a consolidação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que passou a vê-los como sujeitos de direitos. O 

presente trabalho tem por objetivo discutir sobre as falas trazidas pelos 

responsáveis por adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa a 

partir de uma experiência de estágio realizada em um Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social do município de Cambé. Para tal, foram 

selecionados alguns recortes de falas dos cuidadores, trazidas em reunião com as 

famílias, realizada periodicamente na instituição. Em seguida, foi elaborada uma 

análise e reflexão dos conteúdos em conjunto com o referencial teórico 

encontrado sobre o tema. Concluímos que a violência é um fator ainda altamente 

presente no âmbito socio-cultural, evidenciando a baixa difusão à população dos 

preceitos defendidos pela legislação vigente. Concomitantemente, evidenciamos 

a crescente inserção da Psicologia no campo da Assistência Social, destacando a 

existência abundante de práticas exitosas e não exitosas. 

Palavras-Chave: psicologia; assistência social; medidas socioeducativas; 

famílias; violência. 
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Introdução 

A noção de “adolescência” surgiu no final do século XIII como maneira de 

designar a segunda fase da vida, pela qual passa o ser humano, precedida pela 

infância. A palavra não estava presente na maioria dos dicionários, mas foi 

incorporada pelos manuais de medicina, por volta do século XVIII, que a 

consideravam como o período entre 12 e 18 anos de idade para o sexo feminino, 

e entre 14 e 20 anos para o sexo masculino. A separação da vida em momentos 

distintos (infância, adolescência, idade adulta e velhice) tinha como base o 

desenvolvimento biológico e sexual. A partir do surgimento de tal conceito, 

diferentes modelos buscaram estudar seu significado, desde os marcadores 

orgânicos e hormonais, até as questões de formação psíquica e social. Estes 

estudos levaram à compreensão de que essa fase envolve diversos fatores e não 

somente mudanças biológicas. Atualmente, entende-se que a adolescência é 

vivenciada de maneira singular, a partir da subjetividade de cada indivíduo e sua 

interface com o tempo e a cultura em que vive, dependendo do acesso que possui 

a bens e serviços, como: educação, saúde, trabalho, família, lazer (Jimenez & 

Frasseto, 2015, p. 405). 

Quanto à questão histórica da adolescência, nos primeiros séculos da 

colonização do Brasil, pouco se sabe. Muitos já trabalhavam desde os 4 anos, com 

ou sem os pais, e aos 12 já estavam em condição de escravos, com maior valor de 

mercado devido à passagem do período de “adestramento”, ou seja, de 

aprendizagem das tarefas que deveriam desempenhar. Após a abolição da 

escravidão, muitos continuaram trabalhando na lavoura ou em serviços 

domésticos. Em contrapartida, na Europa, as crianças já apareciam em telas e 

quadros desde o século XIII, geralmente em cenas com o grupo familiar. Voltando 

ao cenário nacional, aqui, os primeiros registros do envolvimento de crianças e 

adolescentes em delitos datam do início do século XX, quando estampavam os 

jornais como pivettes. Na industrialização, foi iniciado o controle formal sobre os 

“menores de rua”, quando começaram a ser vistos como perigo nas vias públicas. 

Essa visão contribuiu para a materialização do Código de Menores, também 

conhecido como Código de Melo Mattos, que em duas versões distintas, vigorou 

de 1927 a 1979 e legitimou o poder absoluto do Estado sobre as crianças e 
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adolescentes considerados desvalidos, delinquentes e carentes, aglutinando o 

abandono e o ato infracional sob ações do Estado, que ao encontrá-los em 

situação identificada como “irregular”, retirava-os de suas casas para levá-los a 

orfanatos e abrigos, como estratégia de proteção da sociedade. Tal indistinção 

marca o chamado Modelo Tutelar de Justiça Infantil, que buscava antecipar-se 

ao crime diante de técnicas positivistas de medição de periculosidade ao invés de 

agir a partir do ato cometido, modelo que perdurou até a penúltima década do 

século XX (Jimenez & Frasseto, 2015). 

Entre 1942 e 1964 ocorreu a fundação de um modelo correcional-

repressivo de atendimento ao adolescente infrator, realizado pelo Serviço de 

Assistência ao Menor. Esse modelo baseava-se em unidades de reclusão, que 

ficaram conhecidas como “universidades do crime” (Jimenez & Frasseto, 2015). 

A partir de 1964, através da Política Nacional do Bem-Estar do Menor, 

diretamente ligada ao poder executivo, foi criada a FUNABEM33, com o objetivo 

de transformar o atendimento, objetivo não alcançado. Em 1979 o Código de 

Menores foi revisado, mas mantiveram-se as diretrizes de assistencialismo e 

repressão. Em 1990 foi criada a Fundação Centro Brasileiro para a Infância e 

Adolescência como substituta à FUNABEM, com o objetivo de melhorar as 

formas de atenção, mas logo foi extinta. Em 13 de julho de 1990 foi promulgada 

a Lei Federal n. 8069/90, que materializava o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) como uma ruptura histórica, pois apresentava a criança e o 

adolescente como sujeitos de direito, em desenvolvimento, aos quais deveria 

destinar-se proteção integral dos diferentes segmentos da sociedade. Dessa 

forma, retira-se a arbitrariedade do entendimento particular de cada juiz sobre o 

que seriam os “desvios de conduta”, categoria imprecisa, colocando o ato 

infracional à igualdade de condições na relação processual, a partir da qual é 

necessária a identificação em categoria jurídica objetiva, comprovada por 

processo judicial e com direito à defesa. Essas mudanças trouxeram um 

reordenamento jurídico e um novo olhar psicossocial sobre a questão, 

abandonando o olhar higienista e preconizando os direitos dos sujeitos (Jimenez 

& Frasseto, 2015). De acordo com o ECA, o ato infracional passa a ser visto como 

toda conduta descrita como crime ou contravenção penal na legislação brasileira, 

                                                   
33 Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor. 
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ao mesmo tempo que garante ao adolescente a inimputabilidade penal por ser um 

sujeito em desenvolvimento, substituindo a pena por medidas socioeducativas. 

Também se ressalta o papel da família, reiterado no texto legislativo, como 

principal instituição protetora e asseguradora do desenvolvimento integral da 

criança e do adolescente, o que reafirma a necessidade de sua participação no 

processo de socioeducação (Brasil, 1990). 

 

Objetivo 

Discutir as falas trazidas pelos responsáveis por adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa a partir de uma experiência de estágio de 

atendimento em grupo realizada em um Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) do município de Cambé. Além disso, refletimos sobre 

os dados obtidos em conjunto com a literatura sobre o tema. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Com base nas informações coletadas a partir de uma reunião com as 

famílias dos socioeducandos, realizada periodicamente na instituição, foram 

selecionados alguns recortes de falas dos cuidadores. Em seguida, foi elaborada 

uma breve análise e reflexão dos conteúdos em conjunto com o referencial teórico 

encontrado sobre o tema. 

 

Resultados e Discussão 

O sistema vigente de aplicação de medidas diante de atos infracionais, 

proposto pelo ECA, define que: às crianças com até 12 anos incompletos serão 

aplicadas medidas de proteção (art. 101) e aos adolescentes, de 12 a 18 anos, serão 

aplicadas medidas socioeducativas (art. 112), considerando as circunstâncias de 

gravidade do ato infracional, a capacidade do adolescente de cumprí-las e as 

necessidades pedagógicas, dando preferência àquelas que fortaleçam os vínculos 

familiares e comunitários (Lei n. 8.069, 1990, art. 100). A partir da lei do 

SINASE34 (Lei 12.594/2012), tais medidas têm como objetivo: a 

                                                   
34 Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. 
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responsabilização do jovem quanto às consequências do ato, sempre 

incentivando à sua reparação; a integração à sociedade e garantia dos direitos 

individuais e sociais a partir do cumprimento do plano individual de 

atendimento; e a desaprovação da conduta infracional, tendo como privação 

máxima de liberdade o estabelecido nas disposições da sentença, observados os 

limites previstos em lei. No âmbito das medidas em meio aberto, estas podem ser: 

advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; e 

liberdade assistida (LA). As duas primeiras se esgotam no âmbito judiciário e as 

duas últimas se apoiam no CREAS como dispositivo de atendimento para sua 

realização.  

Fizeram parte da reunião com as famílias: dois estagiários de psicologia; 

um psicólogo da instituição; um sociólogo, na atribuição de coordenador da 

instituição; e quatro responsáveis por adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa, sendo três pais e uma avó. As reuniões tinham como objetivo o 

envolvimento dos cuidadores no processo socioeducativo, visando a discussão 

dos conflitos intrafamiliares, assim como a difusão de informações sobre direitos 

e cidadania. Os encontros eram realizados mensalmente com participação 

obrigatória. Os estagiários estiveram inseridos em diversas atividades da 

instituição, como reuniões em equipe, estudos sobre as especificidades dos 

territórios atendidos, grupos com adolescentes, visitas domiciliares, entre outras. 

Durante o encontro, de maneira espontânea e em sequência, os familiares 

expuseram, em maior parte do tempo, suas dificuldades de lidar com os 

adolescentes em casa. Estiveram, em suas falas, alguns fatores relacionados a 

valores morais/culturais e comportamentos que consideravam inadequados, 

como: “...o meu neto fica querendo sair quase todos os dias, principalmente à 

noite [...] aí sabe-se lá o que ele fica fazendo na rua, eu não gosto que ele sai tanto 

assim, porque não tem como eu controlar com quem ele anda, o que ele faz [...] 

às vezes ele volta bêbado, com cheiro de cigarro [...] já até apareceu aqui com um 

celular que eu não sei de onde ele tirou, aí eu fui tomar dele, porque não é certo 

ficar roubando, aí ele me empurrou e eu acabei caindo sentada, machuquei meu 

braço [...] no fim acabei chamando a polícia, foi a maior confusão, queriam levar 

ele preso...”; “...o meu filho, quando tá em casa, não faz nada, não arruma a cama, 

não lava uma louça, não ajuda em nada [...] quando ele fica na rua, faz uso de 

drogas, fuma maconha quase na frente de casa [...] quase nunca quer ir pra escola, 
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não trabalha, só quer saber de vagabundear e andar com essa gente sem vergonha 

[...] quando eu vou chamar a atenção dele, ele me responde, quase saímos no soco 

várias vezes, isso tirando as vezes que já brigamos...”; “...olha, a minha situação é 

parecida, o moleque não quer saber de nada, mal olha pra mim e nunca fala 

comigo [...] esses dias eu descobri que a minha filha tava envolvida com um cara, 

fiquei muito nervoso e bati nela, aí ele entrou no meio e me bateu, foi uma das 

únicas vezes que deu atenção pra algo que eu fiz dentro de casa, o negócio foi feio 

[...] agora ele arrumou uma namorada e deu uma endireitada, ela incentiva ele a 

estudar, tá até indo pra escola, arrumou um emprego de meio período...”.  

Estudos apontam o crescimento alarmante da violência entre a população 

adolescente e jovem. Por um lado, a mídia veicula que os adolescentes seriam os 

maiores responsáveis pelo aumento da violência urbana. Por outro lado, as 

estatísticas mostram exatamente o contrário ao revelar que eles são as maiores 

vítimas de violência do que autores de atos infracionais (Ferrão et al, 2016 apud 

Oliveira, 2001; Teixeira, 2005; Waiselfisz, 2013). O crescimento da mortalidade 

juvenil, em comparativo a população geral, envolvendo causas externas 

(acidentes, suicídios e homicídios), saltou de 52,9% em 1980 para 72% em 2004. 

Em 2011, esse número alcançou os 73,2%, compreendendo quase ¾ da população 

jovem. Tais dados devem ser encarados como grave problema social e de saúde, 

pois contradiz as expectativas de vida (Ferrão et al, 2016). Entre os que cumpriam 

medida socioeducativa até 2009, a maioria era do sexo masculino (88% em meio 

aberto e 97% em privação de liberdade). Em relação ao perfil socioeconômico 

desses adolescentes, a informação encontrada se equipara a dos grupos que, 

historicamente, vêm sendo dizimados pelo homicídio: são jovens, pretos, pobres, 

de baixa escolaridade, vivendo na periferia das grandes metrópoles, destacando-

se, mais recentemente, o processo de interiorização das mortes violentas e 

práticas delituosas (Jimenez & Frasseto, 2015, p. 405). 

Como consequência do aumento da violência, da marginalização de 

populações historicamente oprimidas e da mortalidade juvenil, surge uma 

crescente demanda pelos serviços de saúde e assistência social que venham a 

trabalhar com esses problemas. A atuação da Psicologia no serviço público foi 

ressignificada pela consolidação da Política Nacional de Assistência Social como 

um direito, a partir da qual sua atuação deveria contrariar os aspectos históricos 
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da construção da Assistência Social no Brasil, aspectos que revelam práticas 

hegemonicamente assistencialistas, caritativas e higienistas (Macêdo, Pessoa & 

Alberto, 2015). Na década de 2000 houve uma grande inserção da classe de 

psicólogos nas políticas públicas do país, ocasionada por inúmeras 

movimentações e articulações, desde os anos 70, de profissionais que buscavam 

construir uma nova relação entre a Psicologia e a sociedade brasileira, 

envolvendo-se em movimentos sociais e políticos pela defesa dos direitos das 

populações nos segmentos da saúde mental, da criança e do adolescente, do 

sistema prisional, dos direitos humanos e das minorias. Dados de 2011 mostram 

que o sul do país tinha 1410 Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) 

e 312 CREAS, com 1398 psicólogos, sendo que 904 atuam em CRAS e 494 atuam 

em CREAS. O Paraná é o segundo estado com maior percentual de psicólogos 

atuando em CREAS da região (29,9%) (Macedo et al., 2011). 

A partir dos dados levantados através da experiência de estágio e dos 

estudos sobre o tema, evidenciamos uma grande mudança paradigmática e 

prática no campo dos direitos da criança e do adolescente, área que ganhou a 

presença de muitos profissionais e práticas inovadoras nos últimos anos. 

Entretanto, no que diz respeito ao âmbito cultural, ainda estão presentes diversas 

formas e situações de violência, como as descritas pelos responsáveis na reunião 

com as famílias, dados que encontram embasamento na literatura, evidenciando 

uma baixa difusão à população geral dos preceitos contidos nas leis e normativas 

sobre o assunto ou uma leitura equivocada destas, como no caso do ECA. Cabe 

ressaltar que no campo socioeducativo existem abundantemente experiências 

exitosas e negativas. As experiências exitosas compreendem a ressignificação do 

ato infracional pelo adolescente, a partir da qual busca-se a reconstrução de seu 

projeto de vida e a não reincidência. As experiências negativas se traduzem pelo 

contrário, em que não há ressignificação do ato infracional e não há reconstrução 

do projeto de vida, por vezes resultando na reincidência ao ato infracional. Diante 

disso, defendemos a necessidade de se rever as práticas empregadas nesse 

contexto, com o objetivo de garantir os direitos da população geral, em especial 

da criança e do adolescente, de acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo (Resolução CFP nº 10/2005).  Para tal, citamos a Justiça Restaurativa 

como exemplo de prática com potencial exitoso, que a partir de seus preceitos e 

atuações, preconiza o desenvolvimento da responsabilidade, da autonomia, da 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 400 

interconexão, do respeito e da participação. Desta forma, tal prática pode 

ressignificar as medidas socieducativas para a família, para os adolescentes e para 

a rede de atenção (Ferrão et al, 2016).   
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Introdução 

De acordo com a resolução nº 126/2018, que dispõe acerca da 

reformulação do projeto pedagógico do curso de Psicologia da Universidade 

Estadual de Londrina, a disciplina “Estágio Básico” – 6EST232 – apresenta como 

ementa a compreensão das diferentes áreas de atuação do psicólogo. Isso inclui 

que seja possível identificar as demandas sociais contemporâneas, bem como as 

particularidades concernentes ao mercado de trabalho. Para tal propósito, há de 

se compreender a dinâmica dos processos de investigação científica e os métodos 

usados na prática profissional. À vista disto, a disciplina em questão busca 

integrar as práticas referentes aos saberes recolhidos no Núcleo Comum 

Curricular (Resolução n. 126/2018, 2018). 

No decorrer da disciplina, a qual é ofertada no terceiro ano do curso, 

realizou-se visitas em instituições onde há a atuação do Psicólogo. Nas visitas, 

empreendeu-se entrevistas, com os profissionais, objetivando assimilar as 

demandas e dificuldades que permeiam as diferentes áreas da Psicologia. A partir 

das vivências, os alunos elaboraram relatórios de experiência, os quais contém a 
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descrição do local visitado, história profissional do entrevistado, detalhes acerca 

de como é o dia a dia do trabalho, além dos sentimentos despertados durante e 

após cada dia de observação. Os relatórios contemplam, também, uma reflexão 

concernente a se os alunos se veem atuando naquela determinada área ou não. 

Segundo Vieira, Caires & Coimbra (2011), os estágios são importantes como um 

meio de articulação entre o espaço de formação e o campo profissional. Nessa via, 

cientes em promover o desenvolvimento dos estudantes, eles incrementam a 

aptidão na transição para trabalho. Dessa maneira, a experiência proporcionada 

pelo Estágio Básico implica um contato direto com o campo de atuação, o que vai 

ao encontro daquilo que é proposto na ementa curricular, isto é, a integração dos 

saberes adquiridos nas disciplinas do Núcleo Comum Curricular.  

 

Objetivos 

O presente trabalho objetiva levantar discussões e reflexões a partir de 

duas vivências experienciadas pelos alunos do terceiro ano de Psicologia, da 

Universidade Estadual de Londrina, na disciplina de Estágio Básico. As 

discussões e reflexões citadas caminham no sentido de identificar um contraste 

de atenção dirigida para a infância, em detrimento da terceira idade. Além disso, 

pretende-se ressaltar a importância do Estágio Básico.  

 

Método 

A partir das discussões suscitadas nas supervisões e dos relatórios de 

experiência elaborados, foram elencadas algumas reflexões importantes relativas 

às visitas de duas instituições: uma escola particular de Ensino Básico e um centro 

geriátrico privado, ambos da cidade de Londrina, no Estado do Paraná. 

 

Resultados e Discussão 

A análise dos relatórios elaborados para a disciplina de Estágio Básico 

possibilitou o levantamento de questões e problematizações importantes, no que 

se refere às visitas feitas na escola e no centro geriátrico. Foram elencados alguns 

trechos de tais relatórios, que guiaram as reflexões referentes ao contraste de 
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atenção dirigida para a infância, em detrimento da terceira idade. Ressalta-se que 

a escola visitada, sendo uma instituição de Ensino Básico, comporta não só a 

Educação Infantil, como também o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. 

Durante a entrevista, foram citadas funções do profissional de psicologia em 

todas essas etapas da escolaridade. Contudo, as discussões e reflexões do presente 

trabalho movimentam-se no sentido de compreender as questões pertinentes à 

infância, uma vez que foram justamente essas que nos chamaram atenção, 

principalmente no que se refere à atenção teórica e técnica.  

A escola foi a primeira das duas visitas realizadas, na qual os estudantes 

sentiram-se confortáveis e habituados com o contexto e a população em questão, 

uma vez que, dentro das disciplinas do Núcleo Comum, tiveram contato com a 

temática da infância. Notou-se uma abrangência no que se refere ao arcabouço 

teórico já estudado pelos alunos, como também uma grande dimensão de funções 

desempenhadas pelos profissionais entrevistados no contexto escolar. Isso se 

exemplifica no fragmento do relatório a seguir: “Diante de tantas funções, um 

dos alunos pediu para que então os profissionais de psicologia pudessem 

separar sua fala por frente de trabalho a fim de que sua atuação pudesse ficar 

mais clara. As frentes elencadas foram: Inclusão escolar, orientação ensino 

fundamental I, orientação profissional ensino médio, acompanhamento de 

tutorial fundamental II, formação de professores, assistência à educação 

infantil e, por fim, encaminhamento”. 

Além disso, foi possível observar que até mesmo as diferentes teorias 

presentes dentro da Psicologia (no caso da instituição escolar eram a Análise do 

Comportamento e a Psicanálise), possuem arcabouço suficiente e um enfoque 

específico para lidar com as questões da infância, fato que não foi observado 

durante a visita ao centro de cuidado geriátrico. A visita à escola não causou 

estranhamento nos discentes, visto que tal ambiente é contemplado dentro do 

currículo ao longo de diferentes anos da graduação. É evidente que esse tipo de 

instituição varia muito entre si, mas algumas características são partilhadas por 

todas elas. Portanto, o território foi considerado como sendo familiar, com o 

conhecimento daquele ambiente e das atividades que ali são realizadas, como 

também uma base teórica consolidada referente à infância e ao desenvolvimento 

humano na faixa etária escolar. 
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Já a visita ao centro geriátrico suscitou um estranhamento por parte dos 

alunos, visto que estes não se sentiram contemplados em seu currículo por 

conteúdos teóricos que práticos que abarcassem as especificidades desse campo 

de atuação. Néri (2004) traz dados em seu artigo, onde demonstra que a 

psicologia brasileira não apresenta uma produção significativa sobre a velhice, 

deixando a desejar quanto à disseminação da informação científica e profissional 

sobre esta área. Evidenciou-se, dessa forma, que o conhecimento teórico-

científico oferecido ao longo da graduação possui carências no que tange ao 

desenvolvimento relativo à velhice, como experienciado no relato a seguir: “A 

Psicóloga nos contou também que, no início, ela tinha muita preocupação com 

a questão da técnica, da teoria e dos embasamentos teóricos para as atividades 

que ela realizava. Fiquei pensando, nesse momento, o que tínhamos estudado de 

específico até então, para lidar com a população mais idosa. Estudamos muito, 

em Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem, a fase infantil - mas 

nunca demos muito enfoque para a terceira idade. Como lidar com a velhice? 

Quais as questões que atravessam essa população? Quais as especificidades 

importantes de se saber para trabalhar com idosos?”. 

Conforme afirmado por Néri (2004), a difusão de informações científicas 

e profissionais sobre a velhice ainda é escassa, em parte porque não é ensinada 

como disciplina na universidade. Fato este notado pelos alunos em questão, uma 

vez que a temática foi estudada apenas dentro da disciplina de Psicologia do 

Desenvolvimento e com importância inferior ao estudo da psicologia infantil. 

Desta feita, evidenciou-se que o enfoque à infância em detrimento da velhice se 

dá, ainda, no contexto acadêmico, conforme o relato: “(...) foi possível traçar uma 

crítica a nossa sociedade atual, em que o que é visado é sempre a idade 

produtiva, enquanto que o envelhecimento é mal visto e mal compreendido”.  

Dessa forma, o estágio serviu, assim como propõem Vieira, Caires & 

Coimbra (2011), como uma oportunidade de observar as limitações e as 

capacidades de atuação, de forma a confrontar os problemas e refletir sobre eles, 

construindo uma forma pessoal do conhecer e agir profissionalmente. De tal 

modo, a experiência proporcionada por meio do Estágio Básico foi fundamental 

no papel de suprir essa insuficiência de estudos relativos à velhice, instigando os 

alunos a voltarem sua atenção para essa faixa etária, que acaba sendo uma área 
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teórica negligenciada no currículo acadêmico de graduação. Também possibilitou 

a reflexão acerca das contribuições da psicologia à promoção e recuperação do 

bem-estar dos idosos e a importância de uma prática pautada na teoria e na ética 

independentemente do campo de atuação escolhido.   

 

Considerações Finais 

Como resultado das apreensões, ressalta-se que o Estágio Básico se 

constitui tanto como uma confluência dos saberes e práticas das disciplinas do 

Núcleo Comum Curricular, quanto um indicador daquilo que, no próprio Núcleo, 

revela-se insuficiente. Por meio das vivências ora mencionadas, confirmou-se a 

importância do Estágio Básico, em sua articulação com as disciplinas do Núcleo 

Comum Curricular. 
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EIXO 1: A PRÁTICA CLÍNICA EM DIVERSOS 

CONTEXTOS - ESTE EIXO CONTEMPLA RELATOS 

DE EXPERIÊNCIA CLÍNICA TANTO NOS 

CONTEXTOS ACADÊMICOS DE ESTÁGIOS, 

QUANTO NA ATUAÇÃO PROFISSIONAL 
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Embora o atendimento no consultório seja um procedimento comum aos 

profissionais de psicologia clínica, apresenta algumas desvantagens provenientes 

de déficits no repertório verbal necessário para exercer a função de ouvinte e de 

falante na relação terapêutica de consultório. Tais déficits podem ser 

minimizados pela intervenção no ambiente natural do cliente por meio do 

acompanhamento terapêutico. A atuação fora do consultório pode favorecer 

tanto a ampliação na classe de estímulos antecedentes e consequentes que podem 

afetar respostas desejáveis, como a diversidade das respostas que compõem o 

repertório do cliente. O objetivo do presente trabalho é apresentar os benefícios 

do atendimento extraconsultório obtidos durante o processo terapêutico do caso 

A., uma jovem de 22 anos, solteira, cuja queixa inicial era de autolesão, 

pensamentos suicidas e abuso sexual sofrido na adolescência. O caso foi atendido 

pela primeira autora e supervisionado em um grupo conduzido pelo terceiro 

autor. A cliente apresentava relato verbal confuso e empobrecido e contingências 

sociais restritas. Das sessões realizadas, duas ocorreram em ambiente 

extraconsultório - as quais foram realizadas pela própria terapeuta - com o 

objetivo de desenvolver habilidades de interação social, autonomia e ampliação 

de reforçadores. Após a realização da intervenção, observou-se fortalecimento do 

vínculo terapeuta-cliente e a generalização de comportamentos de autonomia, 

além de melhora nos relatos verbais nas sessões em consultório. A intervenção 

extraconsultório se mostrou relevante para o caso e vai de encontro ao exposto na 

literatura que afirma que comportamentos-problema podem ser alterados 
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quando as contingências no ambiente natural do cliente são modificadas. As 

mudanças obtidas foram importantes, pois facilitam o acesso a outros 

comportamentos relevantes para o caso que ainda estão sendo tratados. 

Palavras-chave: acompanhamento terapêutico, psicologia clínica, análise do 

comportamento. 
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Resumo: 

Com o avanço da ciência, integrado ao discurso capitalista, bem como a maneira 

que o sujeito liberal coloca em trabalho o saber cientifico, tem nos dado notícias 

de um cenário atual polêmico em torno da sexualidade humana e suas 

categorizações. Exemplos são as cirurgias plásticas, transformações no corpo, 

terapias hormonais, tudo isso, desatado do saber que contém o desejo e a 

enunciação do sujeito. Pensar o sexo no Direito e na Psicanálise, enquanto 

identidade do sujeito, de saída, constata-se objetos de estudo diferentes. Por um 

lado, deparamo-nos com um modo de considerar o humano, marcado por uma 

constituição subjetiva universal. O enfoque se limita a uma imaginarização que 

reduz a psique à consciência, restringindo o conceito de corpo apenas à imagem 

corporal, a representação consciente que o sujeito faz de seu corpo. O Direito tem 

por objeto a organização da sociedade, criando normas que visam instruir os 

indivíduos a reger suas práticas cotidianas, de acordo com o bem geral. Em 

contrapartida, esbarramos-nos em um sujeito dividido, ordenado por uma 

constituição subjetiva particular. A psicanálise tem por objeto a escuta do sujeito, 

operando a lógica do inconsciente, extrínseca à razão. Uma práxis baseada na não 

evidência, sobretudo, na realidade psíquica de cada sujeito e a sua posição 

discursiva. Frente à afirmação freudiana, da importância da psicanálise se ocupar 

das mudanças ocorridas na cultura (1930), faz-se necessário pensar que sujeito é 

este que está diante de nós, o que ele quer com este ou aquele pedido, fazendo 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 411 

barreira ao gozo desregulado. Desta maneira, este trabalho pretende discutir 

possíveis contribuições da psicanálise a mudança de paradigmas de algumas 

teorias do Direito, principalmente, no que se refere ao sujeito e o seu sexo, a partir 

de um caso clínico, apontando elementos teóricos da clínica e teoria psicanalítica 

(de Freud a Lacan) e autores contemporâneos. 

Palavras-chave: Psicanálise; Direito; Sexuação. 
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Resumo: 

No estágio na instituição de cuidado para criança com risco para o 

desenvolvimento, Espaço Escuta, foi realizado um acompanhamento terapêutico 

(AT) na escola de Hugo, paciente de quatro anos que está numa estrutura autista 

não decidida. O AT, para a psicanálise, fundamenta-se na abstinência, desejo do 

analista, interpretação e transferência. A primeira, funda-se na associação livre, 

garantindo não incorrer no furor sanandi e na pessoalidade do analista. O 

trabalho com crianças graves tem especificidades, uma "psicanálise invertida". 

Entende-se que a criança que não faz uso da palavra na associação livre precisa 

do analista para fazer mediação, no caso da escola, com as tarefas, professores e 

colegas. Não se trata de uma sugestionabilidade, mas do desejo do analista 

apostando que a criança opere com seu desejo. A transferência é mola do 

trabalho, mas é o desejo do analista que a propulsiona. É na transferência que 

ocorre o manejo do mundo interno da criança pela via da interpretação. O AT, 

diferentemente da análise propriamente dita, tem uma finalidade terapêutica, de 

inclusão no social, por isso deve ser, constantemente, refletido e supervisionado 

para evitar intervenções ortopédicas. O AT com Hugo visava instituir seu lugar 

na escola, na relação com os colegas e referir a criança a professora, operadora 
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simbólica da Lei. Hugo frequenta uma escola regular, na qual foi identificado um 

sério déficit na inclusão pedagógica e social da criança, reafirmando a 

importância do trabalho. Foi possível observar que alguns amigos, brinquedos e 

atividade despertavam o interesse no paciente. No entanto, foi interpretado que 

o lugar que era lhe atribuído produzia uma certa inibição. Foi trabalhado, tanto 

no AT quanto nos atendimentos na instituição, a retificação do desejo da criança, 

que ela poderia permanecer nas relações que lhe davam prazer. Isso repercutiu 

na evolução de um brincar, fator constituinte para o desenvolvimento da criança. 

Palavras chaves: acompanhamento terapêutico, psicanálise, escola. 
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Resumo: 

O presente trabalho visa apresentar um relato de experiência sobre as possíveis 

intervenções em atendimento de uma criança com diagnóstico de estrutura ainda 

em aberto, a fim de promover discussão acerca das possibilidades de intervenção 

precoce com crianças-objeto. A constituição do sujeito se dá a partir da 

articulação do campo real do corpo da criança, com o campo do simbólico, sendo 

necessárias duas funções para que tal articulação aconteça, a função materna e 

paterna. Na falência desse processo de subjetivação têm-se as crianças-objeto, 

como é o caso do autismo e psicoses infantis, ou crianças portadoras dos 

distúrbios globais do desenvolvimento. O autismo pode ser pensado como a não 

entrada no tempo lógico da alienação - falha na função materna - e a psicose 

infantil, enquanto não entrada no tempo lógico da separação - falha da função 

paterna. Através do estágio curricular realizado no Centro Interdisciplinar de 

Diagnóstico e Tratamento Precoce dos Distúrbios Globais do Desenvolvimento - 

Espaço Escuta, foi possível acompanhar o caso de uma criança de três anos, cuja 

estrutura ainda não está definida, fato que exige diferentes formas de intervenção 

por parte da psicóloga responsável. Através da observação das sessões individuais 

por cerca de um mês, e repasse dos sete meses anteriores, levantou-se possíveis 

intervenções diante da evolução do quadro do paciente. Entre elas, nomear, 

interpretar e dar sentido ao que é produzido pelo paciente - função materna - 
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assim como, estabelecer limites, instaurar a falta no mesmo - correspondente à 

função paterna. Tal resultado permite pensar que, apesar da clínica psicanalítica 

do autismo e da psicose operar de maneiras distintas entre si e comparadas à 

análise clássica de crianças neuróticas, diante de um quadro de estrutura não 

definida a intervenção pode transitar entre o que se espera de uma clínica com 

quadros autísticos e de psicose, exigindo especial cautela dos profissionais que a 

praticam.  

Palavras-chave: Psicologia Clínica; Psicanálise; Distúrbios Globais do 

Desenvolvimento; Intervenção Precoce.  
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Resumo: 

O presente trabalho traz um recorte de um caso clínico em atendimento com 

crianças, vivenciado no estágio em saúde, realizado na instituição Espaço Escuta, 

abarcando fatores prejudiciais no desenvolvimento de um paciente que chegou 

com um atraso gravíssimo na fala. Para embasar a experiência, serão utilizadas 

noções da clínica infantil em psicanálise, articulando a criança entre os laços 

familiares em tempos atuais. Propõe-se também discutir acerca do tema 

“intoxicação eletrônica” e os fatores prejudiciais dessa intercorrência no 

desenvolvimento do bebê. O arcabouço teórico utilizado compete às 

considerações da psicanálise na clínica infantil, com os autores: Alfredo 

Jerusalinsk, Julieta Jerusalinsk, que se baseiam em Sigmund Freud e Jacques 

Lacan para o direcionamento teórico. No que concerne às intervenções que 

ocorreram nas sessões, foi-se dando espaço para que outras formas de interação 

pudessem surgir na relação do filho com seus pais, o que viabilizou a produção de 

outros modos de relação entre eles, extrapolando a inserção de jogos eletrônicos 

ou televisores. Posto isso, o paciente não tem mais reproduzido demasiadamente 

sonoridades advindas dos eletrônicos que o cercaram desde seus primeiros anos 
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de vida, mas tem se aventurado a falar. Identificou-se então, a relevância da 

presença dos pais nos atendimentos no que confere ao surgimento de novas 

possibilidades de um olhar para criança. As diretrizes que direcionaram essa 

modalidade de atendimento operam frente à possibilidade de inserção da criança 

em sua estrutura familiar, a fim de que se oportunize a produção de um sujeito 

que passe a ter maiores representações de suas vivências, através de significações 

simbólicas, expandindo seus referenciais pautados em uma hiperestimulação 

sonora. Conclui-se que, por meio desse espaço e trabalho com os pais, a criança 

pôde ocupar um lugar diferente na sua relação familiar o que permitiu um novo 

desenvolver-se.  

Palavras-chave: Psicanálise; clínica infantil; intoxicação eletrônica; relação 

familiar.  
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Resumo: 

Historicamente, é possível identificar transformações sobre a compreensão 

social, o que é o trabalho e em que papel ele se colocaria. Anterior ao capitalismo, 

o trabalho era pautado pela manutenção da subsistência. No capitalismo, 

percebemos ele lentamente passar de uma constituição punitiva para 

enobrecedor. Atualmente, a atividade de trabalho que realizamos é um 

importante elemento de construção de identidade social ao mesmo tempo em que 

impõem desafios para a manutenção da saúde mental dos trabalhadores, 

especialmente em alguns contextos. Na vida em sociedade, participamos de 

inúmeros grupos desde de muito cedo. A literatura define grupo como um 

conjunto de pessoas que são reunidas por interesses comuns. Dentre os modelos 

de grupos os mais conhecidos estão o familiar, o escolar, e mesmo, o trabalho. 

Pensado sobre este campo que integra grande partes dos indivíduos, a psicologia 

traz suas reflexões e contribuições para constituir estudos sobre os aglomerados 

e seus fenômenos coletivos. A partir deste contexto e considerando as possíveis 

afetações que os processos de trabalho podem produzir nos indivíduos, o presente 
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texto tem como objetivo relatar o uso da estratégia grupal na intervenção 

realizada com servidores públicos. Através dos estudos da Psicologia Social e 

Psicodinâmica do Trabalho, discutimos os processos e as intersecções entre vida, 

trabalho e saúde, propiciando um espaço de desenvolvimento de 

autoconhecimento para proporcionar autocuidado. Em um processo composto de 

12 encontros semanais de cerca de uma hora e meia por encontro, foram 

utilizados como instrumentos dinâmicas e vivências grupais com cunho reflexivo, 

todas adaptadas ao contexto dos trabalhadores. Os resultados apreendidos ao 

longo e ao final dos encontros mostraram desenvolvimento nos participantes de 

maior percepção de si e do seu trabalho, as interrelações entre essas dimensões 

e, bem como, as implicações para a saúde física e mental desse encontro entre 

sujeito de trabalho e contextos e exigências do trabalho. 

Palavras-chave: Trabalho; Processos Grupais; Saúde Mental. 
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Resumo: 

V., 59 anos, iniciou psicoterapia na Clínica Psicológica em outubro de 2018. A 

cliente relatou queixa inicial envolvendo o relacionamento abusivo com o marido, 

porém, durante as sessões, a terapeuta percebeu a necessidade de trabalhar 

habilidades sociais com a cliente de modo a melhorar sua qualidade de vida. 

Estudos mostram que a maioria dos idosos é socialmente competente em 

situações sociais que não envolvem confronto, apresentando dificuldades em 

apresentar comportamentos que envolvam lidar com críticas, negar um pedido 

ou apresentar-se. Levando em consideração que a cliente apresentava uma queixa 

específica, porém se generalizava para outros vínculos sociais, como amigas e 

familiares, a intervenção teve enfoque no treinamento assertivo e expressividade 

emocional da cliente, com objetivo de melhorar, consequentemente, sua 

qualidade de vida. Este trabalho, portanto, objetivou apresentar resultados de 

psicoterapia de abordagem analítico-comportamental com uma idosa, 

trabalhando habilidades sociais e relacionando-as à qualidade de vida. A partir 

de relato de experiência da terapeuta, das intervenções e 23 sessões com a cliente, 

foram desenvolvidos treino de habilidades sociais, psicoeducação a respeito de 

assertividade, expressividade emocional e autoconhecimento, principalmente no 

que tange autoexposição e enfrentamento de situações novas. Foram aplicadas 

vivências, roleplays e atividades de análise funcional para treinar seu 

autoconhecimento e um instrumento avaliativo de habilidades sociais. Observou-

se que a cliente desenvolveu maior repertório de exposição a situações as quais 

previamente considerava aversivas, como dizer não, recusar pedidos em geral, e 

expressar sua opinião a respeito de situações envolvendo amigos próximos ou 

familiares. Ao mesmo tempo, a cliente desenvolveu autonomia e autocuidado, 
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percebendo sua posição em relação ao outro em um discurso e se posicionando 

de maneira assertiva em conflitos ou situações novas. 

Palavras-chave: habilidades sociais, assertividade, qualidade de vida, idosos.  
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Resumo 

O brincar faz parte do processo de desenvolvimento infantil e é por ele que a 

criança comunica suas vivências e demonstra seus sintomas. Por meio da 

utilização da teoria psicanalítica, torna-se possível identificar em qual momento 

do desenvolvimento a criança se encontra, e interpretar o que é trazido por ela e 

pelos cuidadores. O objetivo deste trabalho é fazer um relato de atendimentos 

com uma criança que possui diagnóstico de autismo, a qual se utiliza de jogos 

constituintes. Pretende-se com isso, descrever a importância do brincar para o 

desenvolvimento infantil e os ganhos obtidos nos atendimentos. A teoria 

psicanalítica pode fundamentar a prática de atendimentos de crianças que 

apresentam atrasos de desenvolvimento, como autismo e psicose, já que 

possibilita espaço para a construção subjetiva por meio do trabalho 

interdisciplinar. Nesse contexto o Espaço Escuta se apresenta como uma 

instituição voltada para o atendimento dessas demandas. Através da realização 

do estágio da ênfase de saúde nesta instituição, foi possível acompanhar os 

atendimentos de uma menina de quatro anos, que é atendida por uma 

profissional da psicologia, junto à presença dos pais. A criança, que é atendida 

desde fevereiro, chegou com dificuldades de interação, hipotonia, pouco interesse 

pelo brincar e não mantinha contato visual com a terapeuta nem com os pais. 

Atualmente é possível notar alguns ganhos em relação a essa posição, sendo 

muito nítida a presença dos jogos constituintes, demonstrados por ela ao lançar 
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brinquedos repetidas vezes e o brincar de se esconder, que são considerados como 

jogos universais pela psicanálise, chamados de “Fort-Da”. 

Palavras-chave: Brincar; Psicanálise infantil; Autismo; Desenvolvimento 

infantil. 
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Resumo:  

O diagnóstico diferencial se faz de suma importância nas questões que permeiam 

o trabalho clínico psicanalítico, uma vez que se constitui como eixo norteador na 

direção do tratamento. Os limites e aplicações do mesmo partem de um processo 

histórico que coloca as estruturas psicótica e neurótica como ponto central da 

análise devido sua ambiguidade no diagnóstico. O pressuposto é de que tal 

ambiguidade pode levar à medicalização do psíquico e a intervenções desastrosas. 

O objetivo é delinear um estudo em direção à relação entre diagnóstico diferencial 

e direção de tratamento a partir das formulações de Freud e Lacan. A pesquisa é 

constituída por cunho bibliográfico e caráter qualitativo. A ambiguidade relatada 

resulta da sobreposição do termo “loucura” ao conceito de psicose, e, pela 

proximidade de quadro fenomênico com a histeria; enquanto estrutura neurótica. 

No que tange à loucura, Lacan fez um importante apontamento ao considerá-la 

condição humana, passível a toda e qualquer estrutura. Freud atentou para uma 

variante da histeria intitulada por “psicose histérica”. A esta, ele atribuiu uma 

espécie de falha de defesa que acabava por culminar em uma “fenomenologia 

louca”. A mesma foi denominada pela psiquiatria clássica como “loucura 

histérica”, e mais tarde retomada por alguns autores contemporâneos, 

justamente por considerarem que a mobilidade e extravagância presentes no 

sintoma, assim como o peculiar da inscrição no laço não se encaixavam no quadro 

comum à histeria, tampouco ao da psicose. Entende-se que um diagnóstico feito 

de forma equivocada pode levar o sujeito à fixidez de seu sintoma, assim como à 

cronificação do quadro. Nesse sentido, cabe à psicanálise realizar um diagnóstico 

de forma individualizada. focado na prática. Discorrer a respeito do diagnóstico 
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diferencial e seus desdobramentos é aproximar a clínica psicanalítica da ética e 

do trabalho coeso, ao mesmo tempo em que a distância do automatismo da 

atualidade. 

Palavras-chaves: diagnóstico diferencial; loucura; histeria; psicose; 

tratamento.  
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Resumo: 

A Psicanálise, desde seu princípio, constituiu-se enquanto uma ciência que 

coincide pesquisa e tratamento. No texto Recomendações ao médico que pratica 

a psicanálise, Freud (1912/2010) concretiza esse laço inseparável entre a 

experiência clínica e o desenvolvimento da teoria psicanalítica. Esta última, 

sempre inacabada, sempre aberta ao surgimento do novo dentro da experiência. 

Na teoria, é a partir da publicação de casos clínicos, atendidos, comentados ou 

supervisionados por Freud, que a teoria psicanalítica tomou consistência. Na 

clínica infantil, a Psicanálise utiliza-se do brincar como instrumento de acesso 

aos conteúdos inconscientes da criança, dando nome às vivências, constituindo 

bordas no corpo, inscrevendo-a na linguagem, elaborando questões subjetivas e 

buscando um reposicionamento no lugar ocupado em suas relações familiares. 

Esse trabalho pretende apresentar o recorte de um caso clínico atendido através 

do estágio Supervisionado em Saúde de uma aluna da Universidade Estadual de 

Londrina, realizado no Centro Interdisciplinar de Diagnóstico e Tratamento 

Precoce dos Distúrbios Globais do Desenvolvimento, o Espaço Escuta. Através de 

atendimentos que aconteceram uma vez por semana, foi possível observar como 

a criança (um menino de sete anos) realizava sua investigação sexual infantil, com 

o uso insistente e concreto do cavalo em suas brincadeiras. Supomos que tais 
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brincadeiras representavam sua tentativa de elaboração sobre a castração, ou 

seja, realizava no brincar a busca de um saber sobre a diferença sexual. Tal caso 

põe-nos a pensar sobre as aproximações que estabelece com um caso clínico 

clássico de Freud, o pequeno Hans (1909), que também utilizou o cavalo para 

realizar suas elaborações infantis sobre a sexualidade e a castração. Isso, então, 

nos remete à essencialidade dos casos clínicos clássicos não só para a constituição 

teórica da Psicanálise, como também à importância de se recorrer a eles para 

compreender fenômenos semelhantes que aparecem na clínica contemporânea. 

Palavras-chave: Psicanálise; clínica infantil; castração; investigação sexual 

infantil.  
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Resumo:  

Em 1915, Sigmund Freud definiu a pulsão como uma força de origem endógena 

que exerce impacto constante no organismo vivo. Visto a fuga estar impedida, a 

pulsionalidade obriga o psiquismo a produzir diferentes caminhos de manejo e 

de descarga. O aparelho psíquico deve trabalhar para operar com a estimulação 

pulsional; por um lado é preciso descarregá-la e, por outro, dominá-la. Com a 

reformulação do primeiro dualismo pulsional, em 1920, Freud avança sobre o 

tema do irrepresentável. As pulsões de vida foram opostas às pulsões de morte, 

entretanto, ambas estão articuladas nos processos psíquicos: enquanto as 

primeiras são mais fáceis de serem observadas, as últimas são silenciosas, mas 

mais passíveis de percepção quanto mais fusionadas a Eros e direcionadas para o 

mundo externo, como é o caso da agressividade. O novo dualismo pulsional pode 

ser pensado como uma dialética entre Eros e Thanatos, num constante 

movimento de criação e destruição. Já em 1925, Freud atribui um novo papel da 

pulsão de morte na constituição psíquica por meio do conceito de negação 

(Verneinung), entendido como um substituto intelectual do processo de recalque. 

Enquanto Freud articula a gênese da função do juízo com a negação, André Green 

aprofunda a teorização sobre o trabalho do negativo. Para Green, a pulsão de 

morte é definida como o motor do trabalho do negativo, que põe em curso tanto 

a negativação das pulsões quanto a do objeto primário, inserindo a diferença e a 

separação necessária entre objeto materno e bebê. O objetivo do presente 

trabalho consiste numa análise do conceito de pulsão de morte (Freud) e de seu 

desdobramento no trabalho do negativo (Green). Posteriormente será feita uma 
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articulação entre tais conceitos com a prática clínica e as possibilidades de se 

pensar o trabalho do negativo enquanto expressão criativa da luta pela 

individuação.  

Palavras-chave: pulsão de morte, trabalho do negativo, clínica psicanalítica. 
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PERCEPÇÃO DAS INTERFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS NAS 

PRÁTICAS CLÍNICAS 
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Resumo: 

Essa comunicação apresenta as percepções de estagiários do último ano do curso 

de psicologia em suas atuações na prática de estágio clínico na Clínica-Escola do 

Centro Universitário de Adamantina. Os atendimentos, bem como as supervisões 

destes, foram realizados semanalmente na instituição. Devido às necessidades de 

concretização do processo psicoterapêutico, adota-se a focalização em campos 

específicos das demandas dos pacientes, tendo por fundamentação teórica a 

psicanálise. A prática clínica representa uma das principais modalidades de 

atendimentos na Clínica-Escola e sua efetividade depende de contingentes 

institucionais de acolhimento, bem como da interrelação com o aluno/terapeuta 

durante seu processo de formação. A prática clínica fundamenta-se pelo 

estabelecimento de técnicas e prioriza a relação entre terapeuta e paciente, 

entretanto, sofre interferências dadas pela submissão da clínica-escola à 

instituição de ensino superior como: cronograma variável, trocas de terapeutas 

pela conclusão de curso, trocas de salas e/ou horários de atendimentos. 

Acrescenta-se que uma expressiva parcela da população macrorregional recebe 

atenção à saúde mental na instituição e que o acesso às práticas promotoras de 

saúde, ofertadas como parte no processo da formação de alunos de instituições 

de ensino superior, representa muitas vezes a única forma de atenção à saúde de 

uma população que não é absorvida em instituições públicas. Durante as 

supervisões das práticas clínicas, foi possível observar a manifestação de 

sentimentos díspares dos estagiários envolvidos nessas práticas, relacionados, 

principalmente, pela impossibilidade em seguir metodicamente o manejo 

teórico-técnico proposto e, também, pela transição vivenciada pelo aluno que 

deixa de ser um estudante com o ápice de carga teórica para ser um profissional 

com o mínimo de experiência. Conclui-se que as questões institucionais 
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promovem modificações nas formas de aplicar a prática, exigindo configurações 

diferenciadas para atender às demandas. 

Palavras-Chaves: Psicologia clínica; Saúde mental; Formação em psicologia. 
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Maria de Fátima Belancieri  

 

Resumo: 

Este estudo de caso é resultante do Estágio Supervisionado em Psicologia 

Fenomenológico-Existencial e se refere ao desvelamento do Projeto de Ser de 

uma mulher de 55 anos, com diagnóstico médico de Ansiedade Generalizada. A 

partir da queixa inicial observou-se a necessidade de trabalhar a compreensão de 

si, uma vez que a cliente se apresentava no estágio “ser-para-outro”, 

possibilitando, dessa forma, uma reflexão sobre a sua responsabilidade diante de 

suas escolhas na construção de seu próprio destino. A metodologia de trabalho 

foi baseada na psicoterapia breve sob a ótica da fenomenologia-existencial, em 

que, o ser existente é o responsável pelo seu destino. No processo psicoterápico, 

as técnicas interventivas auxiliaram nas reflexões e no desvelamento de seu 

projeto existencial, sendo utilizadas a refletora de vivências emocionais; refletora 

de comportamento não-verbal; refletora de conteúdo verbal; resposta de 

continuidade; inquisitiva; informativa e o confronto para as contradições 

expostas e, por fim, a colocação de limites (ERTHAL, 1994), essenciais para a 

relação-terapêutica. Foram realizados 25 atendimentos e, como resultados, pôde-

se observar que a cliente alterna os estágios do “para-o-outro” para o “para-si”, 

reconhecendo sua responsabilidade sobre os cuidados de si e a compreensão 

daquilo que pertence ao outro, demostrado em sua fala “cuido de meus netos e os 

levo ao quintal para colher frutos" (sic). Isso é tido como algo prazeroso para ela. 

O processo de reconhecimento e posicionamento revelado pela paciente 

demandou desafios na evolução do caso, uma vez que é preciso apropriar-se de 

suas escolhas e buscar uma consciência reflexiva sobre elas, minimizando, dessa 

forma os sintomas de insônia, sensação de vazio, precipitações em resolver 

conflitos que não fazem parte do construto de si, além de afastamentos do local 

de trabalho devido às tensões e ansiedade generalizada. 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 433 

Palavras-chave: Psicoterapia, Fenomenologia-existencial, Ansiedade 

Generalizada. 
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RELAÇÃO TERAPÊUTICA PARA AMPLIAÇÃO DE REPERTÓRIO 

SOCIAL COM ADOLESCENTE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Celina Yoshie Tanaka 

Vanessa Santiago Ximenes 

 

Resumo: 

O presente trabalho possui como objetivo realizar um relato de experiência 

advindo de um atendimento clínico de uma adolescente de 14 anos, na Clínica 

Escola da Universidade Estadual de Londrina, durante o ano de 2019. O trabalho 

clínico se deu a partir da abordagem analítico-comportamental, visando-se o 

desenvolvimento das habilidades sociais da adolescente, sendo que a queixa 

trazida por esta era de ansiedade e dificuldade de interação social. A intervenção 

se deu através de modelos de interação fornecidos pela terapeuta a partir da 

relação de interações sociais extra-consultório e realização de roleplays em 

sessão. A partir do que foi trabalhado nos atendimentos, pôde-se perceber que o 

estabelecimento de uma relação terapêutica foi auxiliador no processo de 

desenvolvimento e resolução das queixas da cliente. Através da audiência não-

punitiva e do compartilhamento de experiências como modelos para a 

compreensão dos comportamentos emitidos pela cliente, buscou-se realizar a 

modificação do repertório comportamental para que se estendesse ao ambiente 

natural da atendida. Os resultados obtidos foram de diminuição dos episódios de 

ansiedade frente às situações cotidianas de exposição aos ambientes sociais, 

maior tomada de iniciativas da cliente para realização de atividades em grupo e 

ampliação do repertório de autoconhecimento. Busca-se, ainda, que a cliente 

diminua a frequência de comportamentos de fuga e esquiva de novas interações 

sociais e que haja um desenvolvimento dos comportamentos de fazer amizade, 

iniciar conversa e expressar sentimentos. 

Palavras-chave: Psicologia clínica, Análise do Comportamento, Adolescente, 

Habilidades Sociais, Relação Terapêutica. 
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ATENDIMENTO EM UM 

SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA: O PRAZER PEDÓFILO 

Leonardo Ribeiro Elias 

ribeiro.lre@gmail.com 

Ms. Magda Arlete Vieira Cardozo 

UNIFAI- Centro Universitário de Adamantina 

 

Resumo: 

A pedofilia é um tema polêmico e, ao mesmo tempo em que desperta curiosidade, 

é evitado em nossa sociedade devido à repugnância moral, sendo fundamental e 

relevante abordar e discutir sobre esse fenômeno, tanto em seus aspectos 

psicológicos quanto jurídicos. O objetivo desse trabalho é apresentar experiências 

e reflexões acerca da intervenção em uma Clínica-Escola com um paciente que 

apresenta desejos eróticos por menores. Os atendimentos tiveram como 

fundamentação teórico-técnica a Psicanálise, pautando-se nas reflexões a partir 

de vivências decorrentes das práticas de estágio em psicologia clínica e 

supervisões semanais. O acompanhamento psicoterápico iniciou-se por demanda 

espontânea, contudo, após uma recomendação do sistema judiciário, decorrente 

do crime de uso e compartilhamento de pornografia infantil em uma rede de 

contatos via e-mail; o paciente foi condenado a prestar serviços à comunidade em 

liberdade assistida. Os atendimentos ocorreram na Clínica-Escola de Psicologia 

da UNIFAI, e durante o acompanhamento foram percebidos diversos 

desdobramentos do processo judicial e suas ramificações tanto no âmbito 

subjetivo quanto em suas relações sociais, carregados pelo peso da marca social 

da pedofilia. Emergia em seu discurso dificuldades em relação à identidade, ao 

trabalho e ao pertencimento nos espaços sociais. O objetivo da psicoterapia se faz 

presente no acolhimento, orientação frente às condutas perigosas em relação aos 

desejos do paciente e reinserção social. A importância de dispositivos de 

acompanhamento se mostra fundamental para esse tema tão complexo. Vários 

desafios foram apresentando-se ao longo do processo, uma experiência única que 

contribuiu fortemente na formação profissional devido a suas complexidades 

inerentes.  
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Palavras-chave: serviço-escola de psicologia, transtornos parafílicos; pedofilia, 

reinserção social. 
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SERVIÇO-ESCOLA E O PLANTÃO PSICOLÓGICO EM 

ATENDIMENTOS DE AUTOLESÃO E TENTATIVAS DE SUICÍDIO 

Marcos Camargo Neubauer 

e-mail: marcaneu@yahoo.com.br 

Elisângela dos Passos 

e-mail: elisangeladp.0308@gmail.com 

Prof. Ma. Ana Vitória Salimon-Santos 

e-mail: anavitoria@fai.com.br  

 

Resumo: 

A ocorrência de autolesão, especialmente em adolescentes, tem sido alvo de 

preocupação e mesmo de muitas dúvidas quanto a como agir, por pais e 

educadores. Um serviço-escola de Psicologia serve como base para que o aluno 

possa colocar em prática a fundamentação teórica aprendida na universidade 

com o exercício da profissão de psicólogo nos mais diversos contextos e 

realidades sociais. O presente trabalho relata a experiência de estagiários que 

atendem em plantão psicológico em um serviço-escola de Psicologia numa 

pequena cidade, o qual é aberto à população do próprio município e municípios 

vizinhos e tem parcerias com a rede de apoio. O plantão psicológico é um serviço 

de atendimento imediato de pessoas que estão passando por um momento de 

crise, podendo ser um atendimento único ou psicoterapia breve, depende do caso. 

No serviço-escola, esta modalidade é realizada pelos alunos estagiários das 

disciplinas de estágio de Psicologia Institucional e de Clínica, permanecendo três 

horas semanais de plantão cada estagiário. No estágio da disciplina clínica, são 

dois estagiários com horários e dias diferentes para atender a demanda. 

Atualmente são priorizados os casos de autolesão e tentativas de suicídio, sendo 

atendidos preferencialmente pacientes e famílias. Especialmente no caso de 

jovens, observam-se processos de crise familiares, sendo fundamental o trabalho 

com as mesmas. Dos casos atendidos, neste semestre, constatou-se uma adesão 

de 50%, sendo maior em jovens. Após o atendimento emergencial, procura-se dar 

encaminhamento dentro dos projetos do próprio serviço escola, como um grupo 
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de adolescentes, sendo uma das principais dificuldades a demanda por 

psicoterapia individual ser maior do que a capacidade de atendimento tanto da 

clínica quanto do município, estando sendo pensadas outras formas de 

intervenção. Apesar desta questão, avalia-se como primordial o plantão 

psicológico para esta população como espaço de escuta, compreensão, 

intervenções e encaminhamentos, quando necessários. 

Palavras chave: Plantão psicológico; Serviço escola de Psicologia; autolesão; 

suicídio. 
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SUPERVISÃO CLÍNICA EM GRUPO: DESENVOLVIMENTO DO 

TERAPEUTA INICIANTE E BENEFÍCIOS PARA O CLIENTE 

Raquel Neves Balan 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

Gabriel Penna 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) 

Luciano Carneiro 

Instituto de Psicologia e Análise do Comportamento 

 

Resumo:  

A supervisão clínica em psicologia é um processo que visa a aprendizagem de 

habilidades terapêuticas de estudantes por meio da relação com um supervisor. 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a prática de um grupo de supervisão 

e suas contribuições para o andamento de um caso clínico. O grupo em questão é 

composto por cinco integrantes: um supervisor, uma psicóloga e três estudantes 

de psicologia. Os encontros são semanais e o tempo dedicado a cada supervisão é 

em função da necessidade de cada terapeuta para a discussão do caso. Todos os 

participantes podem fazer apontamentos e sugestões, os quais são moderados 

pelo supervisor. Um dos casos supervisionados é o de M.A., uma mulher de 48 

anos, casada e mãe de três filhos, atendida pela primeira autora. A queixa inicial 

da cliente era problemas no relacionamento com o marido alcoolista. Durante as 

sessões, pode-se perceber que, ao longo de sua história de vida, a cliente 

apresentou excesso de cuidados ao próximo, especialmente familiares, o que 

resultou em um déficit no repertório de autocuidado. Em sessão, M.A fazia relatos 

sobre os problemas de outras pessoas, especialmente do marido, e pouco de si. 

Durante as supervisões, houve a sugestão de que a terapeuta poderia ajudar a 

cliente a desenvolver um repertório de olhar mais para seus próprios 

sentimentos, pensamentos, comportamentos e sonhos por meio de reforçamento 

diferencial a esse tipo de relato. A cliente passou a emitir mais relatos sobre si em 

sessão e decidiu separar-se do marido ao perceber, com a ajuda da terapeuta, que 

estava infeliz e que continuava casada apenas para manter os filhos felizes. Dessa 
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forma, a supervisão foi um processo que facilitou o fazer psicológico, por indicar 

análises funcionais e mudanças no comportamento da terapeuta em prol do 

desenvolvimento de habilidades importantes para a cliente. 

Palavras-chave: supervisão clínica, habilidades terapêuticas, análise do 

comportamento. 

  



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 441 

TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO E ASSERTIVIDADE: 

UM RELATO DE CASO 

Victória Modolo Witzler 

Lucilla Camargo Simões 

 

Resumo:  

A Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) tem como foco a ampliação de 

repertórios, que seriam as ações de compromisso com os próprios valores, e a 

redução da esquiva das experiências aversivas privadas. O objetivo deste trabalho 

é o relato de um caso clínico, ainda em andamento, da Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina. Até o momento foram realizadas 24 sessões 

individuais, com uma cliente adulta, cujas queixas principais eram as de 

compulsão alimentar e de esgotamento físico e emocional, por estar sempre 

sobrecarregada com tarefas e problemas que não eram diretamente seus. As 

sessões foram conduzidas utilizando-se como ferramenta principal a análise 

funcional do comportamento, trabalhando-se, entre outras coisas, a modelagem 

de repertórios comportamentais assertivos. Utilizou-se também de vários 

recursos da ACT, dentre eles o uso de metáforas e da técnica de mindfulness. A 

utilização dessas estratégias possibilitou à cliente o conhecimento das 

contingências mantenedoras do próprio comportamento (verbais e externas), 

assim como auxiliaram no aumento do repertório discriminativo a estímulos do 

momento presente, dessensibilizando-a do controle verbal advindo de regras 

disfuncionais. A modelagem de repertórios assertivos vinculados aos valores da 

cliente, feito em sessão através da interação entre cliente e terapeuta, possibilitou 

seu contato com as consequências reforçadoras das ações baseadas em valores 

dentro e fora da psicoterapia, enfraquecendo o controle aversivo da esquiva 

experiencial e proporcionando maior flexibilidade psicológica. Embora ainda não 

se tenha trabalhado diretamente a queixa de compulsão alimentar, a cliente 

relatou mudanças em seu comportamento alimentar, inclusive com visível perda 

de peso. Pôde-se constatar pelos resultados obtidos até o momento, a efetividade 

da utilização da ACT em conjunto e complementaridade à modelagem de 

repertórios de assertividade.  
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Palavras-chave: Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT); Assertividade; 

Análise do Comportamento Aplicada.  
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EIXO 2: PROJETOS DE ENSINO E O ENSINO DA 

PSICOLOGIA CLÍNICA - TRABALHOS SOBRE 

PRÁTICAS CLÍNICAS DESENVOLVIDAS A PARTIR 

DE PROJETOS DE ENSINO OU QUE TENHAM 

COMO TEMÁTICA ESTRATÉGIAS DE ENSINO NO 

CAMPO DA PSICOLOGIA CLÍNICA 

  



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 444 

DA ENCENAÇÃO AO ATO: AS RELEVÂNCIAS DO TREINO DE 

EXPOSIÇÃO PRÉ-TRIAGEM NA CLÍNICA ESCOLA 

Lorena Caroline Mariano Constanski 

João H. de Almeida 

Taimon Maio 

 

Resumo: 

O presente trabalho, “Da encenação ao ato: as relevâncias do treino de exposição 

pré-triagem na clínica escola”, tem como objetivo relatar as experiências de uma 

encenação entre alunos e professores e as consequências nas experiências desses 

ao atender pela primeira vez. A metodologia que foi utilizada consistiu em: a 

encenação inicia-se com os alunos sendo instruídos a elaborar uma estória de 

uma possível demanda que um cliente poderia trazer a clínica baseando-se no 

DSM V (Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 5.ª edição). 

Após esse primeiro momento de criação os alunos divididos em duplas iniciam a 

sessão de triagem fictícia com a supervisão dos professores e demais colegas. 

Nesse processo, um dos integrantes da dupla exercia o papel de psicólogo, 

enquanto o outro apresentava o seu paciente inventado, vale salientar que as 

duplas eram aleatórias e o aluno/psicólogo não conhecia previamente o caso de 

seu paciente. Após o término da encenação, o aluno no papel de psicólogo recebia 

o feedback dos orientadores e dicas para aumentar seu repertório de 

comportamento, para quando estivesse, de fato, de frente a um cliente real. No 

relato de experiência, o presente trabalho visa apresentar os pontos facilitadores, 

como exemplo: o contato prévio com a ficha de triagem, estratégias de se fazer 

esses questionamentos presentes na ficha, ao cliente, de modo mais orgânico, 

treinar a abordagem dos temas como uma possível tentativa de suicídio, que 

foram criados a partir das encenações e que se busca no ato de triagem, com o 

paciente real ser um ambiente menos aversivo para o estudante de psicologia. 

Palavras chaves: Encenação; triagem; clinica escola, criação de repertorio. 
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INOVAÇÃO EM CLÍNICA DO TRABALHO E APROXIMAÇÕES 

COM A JUSTIÇA TRABALHISTA: A EXPERIÊNCIA EM UMA 

EMPRESA JÚNIOR DE PSICOLOGIA 

Ana Julia Milani Canezin 

anamilanni@gmail.com 

André Luís Vizzaccaro-Amaral. 

andre.lva@uel.br 

 

Resumo: 

O Movimento Empresa Júnior (MEJ) contempla, hoje, 998 empresas juniores 

(EJ) distribuídas em 182 Instituições de Ensino Superior no Brasil. Criado na 

França em 1967, o MEJ chegou ao Brasil em 1988 e foi regulamentado pela Lei 

nº 13.267/2016. Na Universidade Estadual de Londrina, a EJ de Psicologia, ELO 

Consultoria, propõe sua atuação executando atividades de natureza extensionista 

no campo da Psicologia Organizacional e do Trabalho. Desde 2016, houve uma 

ampliação de sua carta de serviços de modo a aproximar-se do campo da Saúde 

Mental do Trabalhador (SMT), por meio de estagiários do Curso de Psicologia 

vinculados à EJ, desenvolvendo ações de diagnóstico e intervenção a partir dos 

pressupostos da Clínica do Trabalho e de parcerias interinstitucionais e 

interdisciplinares. O objetivo deste trabalho consistiu em analisar os possíveis 

alcances dessas ações e parcerias. Por meio do paradigma qualitativo, do método 

dialético e da análise de conteúdo, realizou-se pesquisa documental junto aos 

Relatórios Anuais da ELO Consultoria, entre 2013 e 2018, período de 

institucionalização de uma política de coordenação voltada para a inovação 

técnica e para a tecnologia social, visando ao empreendedorismo social. Os 

resultados apontaram que, entre 2017 e 2018, a ELO firmou um acordo com 

importantes instituições federais, como o Ministério Público do Trabalho, o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Fundação Jorge Duprat Figueiredo 

de Segurança e Medicina do Trabalho. Nesse Acordo de Cooperação Técnica 

foram realizadas 31 entrevistas com segurados do INSS, por meio de um processo 

inovador de investigação psicossocial a partir dos pressupostos da Clínica do 

Trabalho, e constatou-se transtornos mentais e comportamentais relacionados 
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com o trabalho, no teleatendimento, envolvendo violações de direitos 

trabalhistas. O Acordo resultou no protagonismo epistêmico da Psicologia no 

diagnóstico e intervenção em SMT e no protagonismo institucional da EJ de 

Psicologia, possibilitando aproximações com a justiça trabalhista. 

Palavras-chave: Empresa Júnior; Clínica do Trabalho; Saúde Mental do 

Trabalhador; Interinstitucionalidade e Interdisciplinaridade.  
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INQUIETANTES ESTRANHAMENTOS VIVENCIADOS NOS 

ATENDIMENTOS CLÍNICOS: NEGÁ-LOS OU COMPREENDÊ-

LOS? 

Andréa Kioko Sonoda Gomes 

Mestre em Psicologia pelo Departamento de Psicologia e Psicanálise, Universidade Estadual de 

Londrina. E-mail: andreakioko@yahoo.com.br 

Maria Elizabeth Barreto Tavares dos Reis 

Docente de Psicologia, Departamento de Psicologia e Psicanálise, Universidade Estadual de 

Londrina. E-mail: bethtavaresreis@gmail.com 

 

Resumo: 

Os estágios na área da Psicologia Clínica inauguram uma importante fase para os 

psicoterapeutas-aprendizes, vivenciada com certa expectativa. As repercussões 

desta experiência irrompem também dificuldades, consideradas esperadas nesta 

etapa de formação. Dúvidas sobre o manejo clínico, o enquadramento de 

trabalho, o processo de construção da identidade profissional são questões que 

integram a difícil tarefa, daqueles que se propõem a percorrer os caminhos da 

prática clínica. Quando se trata, especificamente, da clínica com enfoque 

psicanalítico, o psicoterapeuta-aprendiz defronta-se com o inconsciente, não 

somente do paciente, mas dele próprio. Nos entremeios desta relação, 

aparentemente consubstanciada entre duas pessoas, emergem vivências 

emocionais por vezes imprevisíveis. Se as ressonâncias deste diálogo forem 

vivenciadas de forma turbulenta, como se fizessem parte apenas daquilo que 

emerge sob o vértice do paciente, a comunicação estabelecida entre a díade pode 

se transformar em diálogo estéril. Este estudo visa ilustrar as emoções 

vivenciadas por um psicoterapeuta-aprendiz, no contexto da prática dos 

atendimentos clínicos em um serviço-escola e refletir sobre as repercussões 

destas vivências nos atendimentos. Foi utilizado o método clínico-qualitativo. Os 

dados foram coletados por meio de uma entrevista semi-dirigida e alguns 

fragmentos analisados, a partir do referencial teórico psicanalítico, foram 

selecionados para o presente estudo. Por meio da análise das vinhetas clínicas 

foram observados alguns paradoxos, tais como: a recorrência à teoria, a tentativa 

mailto:andreakioko@yahoo.com.br
mailto:bethtavaresreis@gmail.com
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de domínio das próprias emoções, assim como a adoção de uma postura distante 

e neutra na relação psicoterapêutica. Estratégias estas utilizadas pela 

psicoterapeuta-aprendiz para lidar com as turbulências emocionais presentes nos 

atendimentos. Conclui-se, neste caso, a necessidade de um olhar sobre as 

possíveis manifestações da contratransferência, vivenciada pela estagiária no 

setting terapêutico como obstáculo ao tratamento, nas supervisões clínicas. 

Estas, por sua vez, integram um espaço onde os inquietantes estranhamentos 

vivenciados nos atendimentos clínicos podem ser acolhidos, possibilitando uma 

melhor compreensão das emoções vivenciadas. 

Palavras-chave: Emoções vivenciadas; Psicanálise; Psicoterapeuta-

aprendiz. 
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EIXO 3: PROJETOS DE PESQUISA - TRABALHOS 

QUE INVESTIGUEM CIENTIFICAMENTE 

PRÁTICAS CLÍNICAS DESENVOLVIDAS EM 

DIFERENTES CONTEXTOS, SEJA POR MEIO DE 

ESTUDOS TEÓRICOS OU EMPÍRICOS DE 

NATUREZA QUANTI OU QUALITATIVA. 
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PSICOLOGIA NOS DISPOSITIVOS DA POLÍTICA PÚBLICA DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL: A CLÍNICA MENOR COMO 

POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO 

Rafael Bianchi Silva 

Matheus Crivelari Fortes 

Natália Sanchez 

Luísa Maiola de Araújo 

Rafaela Naomi Takahashi Osawa. 

 

Resumo: 

A recente inserção de profissionais da Psicologia nos serviços da Política Pública 

de Assistência Social se dá a partir da sua implementação em 2004. Desde então, 

diferentes materiais vem sendo publicados, além de discussões realizadas a 

respeito da atuação dos psicólogos em tal contexto. No entanto, existe uma 

dificuldade por parte das(os) profissionais em pensar a atuação por outros 

moldes que não o da psicologia clínica tradicional (aqui intitulada de Clínica 

Maior), pautada por um viés majoritariamente psicodiagnóstico, direcionado ao 

sentido da homogeneização de modos de ser e existir, a partir da perspectiva da 

psicopatologia. Tal limitação nos convoca a pensar outras possibilidades que 

extrapolem as práticas tradicionais da Psicologia, nos incitando, neste sentido, a 

uma certa necessidade inventiva das problematizações e práticas neste âmbito. 

Assim, a Clínica Menor, proposta por Romagnoli (2007), surge como 

possibilidade ética, estética e política para refletir e expandir territórios para a 

atuação da psicologia nos dispositivos da Assistência Social. Segundo a autora, 

ela consiste em práticas de (re)invenção, de construção de novos mundos, novas 

realidades, a partir do encontro e do agenciamento entre indivíduos e 

coletividades. A Clínica Menor, em consonância com os preceitos da Política 

Nacional de Assistência Social, considera a subjetividade como composição 

social, histórica, política e econômica, e por isso também se apresenta como 

proposta de trabalho pertinente neste âmbito. A Clínica Menor, em 

contrapartida, nos agenciamentos dos encontros horizontais que a compõe, 
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transforma e possibilita novas formas de expressão. Desterritorializa e por isso, 

permite a possibilidade e vislumbre de novos modos de vida. A Clínica Menor se 

situa como estratégia contra-hegemônica à Clínica Maior, tradicional, que 

aprisiona, engessa e institui (opressivamente) modos repetitivos de existência, a 

partir de verdades morais tomadas como absolutas, escapando do fatalismo e a-

historicidade que reitera práticas que reproduzem as desigualdades no campo 

social. 

Palavras chaves: Psicologia, Assistência Social, Clínica Menor. 
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EIXO 4: PROJETOS DE EXTENSÃO - ESTE EIXO 

CONTEMPLA TRABALHOS CLÍNICOS 

DESENVOLVIDOS POR MEIO DE PROJETOS DE 

EXTENSÃO 
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A ADESÃO E ROTATIVIDADE DE PARTICIPANTES EM UM 

GRUPO ABERTO 

Mariana Fonseca Santos  

Discente Psicologia UEL 
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Resumo:  

O Grupo de Dinâmicas da UEL é um grupo aberto e heterogêneo com duração de 

1h30, ofertado em dois horários na semana, a partir de projeto de extensão 

vinculado à Clínica Psicológica da UEL. Em cada horário ocorrem três grupos 

distintos, distribuídos por faixa etária: crianças, adolescentes e adultos. 

Caracteriza-se como um grupo de convivência, destinado à escuta e acolhimento 

para a população e ofertado aos diferentes públicos, favorecendo a promoção da 

saúde. Objetiva-se aqui discutir a adesão e vínculo dos participantes dos Grupos 

de Dinâmica de adultos, a partir de um relato de experiência advindo das 

vivências da estudante coordenadora do grupo em questão, cujas observações são 

referentes ao período de 2017 a 2019. Por meio da experiência, observa-se que os 

participantes chegam até o grupo a partir de encaminhamentos ou por busca 

espontânea, tendo diversas motivações e demandas. Por ser um grupo aberto, o 

número de participantes varia constantemente, assim como os membros do 

grupo. Novos participantes começam a frequentar o grupo a qualquer momento, 

assim como o deixam. Apesar de alguns irem a um único dia isolado, percebe-se 

uma tendência a uma estabilidade provisória em relação a quem compõe o grupo. 

Alguns param de frequentar, novos membros começam a ir regularmente, antigos 

permanecem e, sem aviso prévio, um novo grupo é formado, com novas 

demandas, interações e funcionamento. Nesse oscilar que o grupo traz, por hora 

temos participantes que estão lá há anos, meses, semanas ou que acabaram de 

chegar, todos entrando em contato com questões que envolvem seu universo 

interno e compartilhando vivências. Entende-se que esse tipo de enquadre, de 

grupos abertos, implica em uma complexidade e capacidade de adaptação por 
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parte do coordenador do grupo, mas por outro mostra uma riqueza para a 

formação profissional e para os participantes desse tipo de intervenção clínica. 

Palavras-Chave: Grupos abertos; Clínica Escola; Psicologia.  
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A ATUAÇÃO DA PSICOLOGIA NO ENFRENTAMENTO À 

VIOLÊNCIA FAMILIAR E DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NO 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR: UM RELATO DA 

ATIVIDADE DO NÚCLEO MARIA DA PENHA 

Kellen Sabrina de Oliveira  

Letícia Boratto Monteiro  

Fernanda Pimentel Santos  

 

Resumo:  

A violência pode ser compreendida como um fenômeno social, de difícil 

definição, pois se molda a partir da conjuntura histórica ao qual o indivíduo está 

inserido. A violência contra a mulher, por sua vez, se concretiza através da 

opressão do gênero feminino, que desde a Antiguidade, a mulher é colocada como 

figura subordinada ao homem, em uma concepção subjugada, se fazendo 

necessária a criação de mecanismos para coibir tal violência. A partir da 

alarmante demanda, o presente trabalho tem por objetivo apresentar a atuação 

do campo da Psicologia no Núcleo Maria da Penha, vinculado a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa (NUMAPE/UEPG). Trata-se de um projeto de extensão 

universitária que integra a rede de enfrentamento a violência doméstica e familiar 

no município de Ponta Grossa. Este trabalho foi realizado por meio de uma 

pesquisa bibliográfica e de campo, por meio da análise do banco de dados do 

NUMAPE/UEPG. Durante o relacionamento abusivo que a mulher possuiu e/ou 

ainda possui com o companheiro, a mesma está imersa ao ciclo de violência, o 

qual muitas vezes não é percebido ou aceito, se tornando um obstáculo para o 

rompimento da violência. A área da Psicologia atende as situações de violência, 

podendo a mulher vítima de violência vivenciar o processo de ressignificação, que 

lhe foi perdida durante o período da relação abusiva. A elevação da autoestima e 

a renovação dos seus desejos e vontades são âmbitos trabalhados tanto em 

sessões individuais como em um grupo terapêutico. Frente a grande demanda 

que o NUMAPE/UEPG recebe, as sessões individuais são ofertadas para um 
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pequeno período de tempo, visto que o trabalho é orientado pela psicoterapia 

breve, com foco e objetivo na situação atual em que a mulher que se encontra. 

Palavras-chave: Violência doméstica e familiar, Núcleo Maria da Penha, 

Psicologia.  
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Resumo: 

As triagens realizadas na clínica-escola da UNIFAI podem ser complementadas 

pela entrevista diagnóstica com ênfase em saúde mental e trabalho quando o 

trabalho é considerado como componente relevante do sofrimento. Havendo 

nexo causal do adoecimento com o trabalho, instituições parceiras encaminham 

trabalhadores para as práticas clínicas efetuadas pelo NAST. Nesta comunicação 

científica objetiva-se discutir a utilização da Psicoterapia Breve Psicanalítica em 

atendimentos dirigidos a trabalhadores que apresentam agravos à saúde mental 

decorrentes do trabalho. Os resultados indicam que a ansiedade paranoide é 

recorrente em atividades de segurança e profissões expostas à violência 

institucionalizada. A focalização da sobredeterminação institucional possibilita 

que se tenha contato com os dispositivos de poder e seus desdobramentos. A 

abordagem da sobredeterminação institucional dimensiona as vivências 

depressivas como resultado da compreensão do tempo de trabalho e do 

preterimento das solicitações dos trabalhadores. A interpretação panorâmica 

fomenta a compreensão sobre os entraves institucionais e a consequente 

experiência de impotência. As alterações sociotécnicas no contexto laboral 

exigem a intensa colaboração e enfatizam a competividade para superar limites. 

Entretanto, os prejuízos ao reconhecimento individual e a desproporção entre 

esforços e recompensas, desestabilizam a percepção de autoeficácia. O 
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desenvolvimento da capacidade de insight contribui para defender-se da 

intensidade do trabalho, alertando para os limites que as contribuições 

individuais necessitam obedecer para não adoecer. Observa-se que a denegação 

dos afetos dolorosos, tão exigida pelo ideário da proatividade e da polivalência e 

reafirmada pela ameaça de desemprego, ocasionam somatizações 

simbolizadoras. A associação livre restaura o discurso como meio de 

intercomunicação e incentiva a atividade pré-consciente de figuralidade como 

recurso expressivo dos afetos. Conclui-se que uma prática clínica dirigida ao 

sofrimento de trabalhadores tem como tarefa articular aspectos do trabalho ao 

sofrimento, deslocando a perspectiva da vulnerabilidade individual em direção 

ao reconhecimento de um contexto organizacional que explora os recursos 

defensivos dos trabalhadores.  

Palavras-chave: saúde do trabalhador, práticas clínicas; psicoterapia breve 

psicanalítica. 
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Resumo:  

O Plantão Psicológico da UEL é um atendimento em Psicologia, sob orientação 

psicanalítica, imediato e breve, aberto à população que procura o serviço 

espontaneamente. É oferecido para maiores de 16 anos e abarca a comunidade 

externa e interna. Em atendimentos emergenciais, as condições do setting 

terapêutico divergem daquelas presentes na análise clássica. Pensando nisso, 

como o conceito de transferência, em Freud, e seus desdobramentos, em Lacan, 

contribui no tocante à dinâmica dos afetos presentes no contexto em questão? 

Pretende-se compreender a implicação da transferência no contexto do 

atendimento pontual. Recorreu-se a um estudo bibliográfico da literatura 

freudiana, bem como comentadores de Lacan, em textos que versam sobre o 

fenômeno da transferência. O vocábulo transferir designa a passagem de algo de 

um local para outro. Implica, portanto, um deslocamento. O conceito 

transferência caracteriza-se enquanto uma (re)atualização dos impulsos 

inconscientes. O analisando repete e desloca, para a figura do analista, seus 

desejos inconscientes. Assim, o analisando busca dar corpo às paixões, ao passo 

que o analista objetiva subordinar tais impulsos à dimensão intelectual, 

discernindo-os em seu valor psíquico. O fenômeno da transferência articula o 

en(laço) entre analista e analisando, bem como o conflito entre intelecto e 
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impulso, conhecer e in(corpo)rar. Lacan aborda a transferência enquanto uma 

operação em que o analista é colocado, pelo analisando, no local de “sujeito 

suposto saber”. No Plantão Psicológico, esse endereçamento de suposto-saber 

ocorre na medida em que o paciente crê que tanto o terapeuta quanto a clínica-

escola detém a verdade sobre seu sofrimento e sintoma. Percebeu-se que, no 

contexto avaliado, não há tempo que permita uma (re)atualização dos desejos 

inconscientes. Assim, o fenômeno transferencial desenrola-se apoiado na noção 

de “sujeito suposto saber”. O suposto-saber facilita o encaminhamento, pois 

permite o endereçamento do sofrimento a um  tratamento contínuo, em outro 

local, em um momento posterior.  

Palavras-Chave: Transferência; suposto-saber; plantão psicológico; clínica-

escola. 
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Resumo: 

A automutilação é um comportamento intencional que provoca qualquer tipo de 

ferimento físico na pessoa que o produz e normalmente não tem a intenção de 

suicídio. Os comportamentos autolesivos podem apresentar diferenças de 

topografia e variam na frequência, intensidade e grau de lesão. Uma das etapas 

de vida em que mais ocorrem esses comportamentos é a adolescência. Por isso, 

estudos nesta área são desenvolvidos principalmente com este público. Dessa 

forma, o presente trabalho tem como objetivo proporcionar reflexões acerca do 

tema da automutilação, a partir de um relato de caso atendido na Clínica 

Psicológica da Universidade Estadual de Londrina em parceria com o projeto de 

extensão Psicologia Clínica Comportamental para Famílias com 

crianças/adolescentes em Tratamento Psiquiátrico, demonstrando que outras 

variáveis estão presentes no desenvolvimento e manutenção desses 

comportamentos. Trata-se de uma adolescente, com 15 anos, que chegou com 

queixa de automutilação, compulsão alimentar e ansiedade. Foi medicada e 

encaminha para psicoterapia. Dentre os antecedentes, em relação ao caso clínico, 

estão, por exemplo, uma família ausente, alto número de regras colocadas pela 

mãe e vínculos fracos de amizade. Além disso, outros comportamentos 

problemas, como o déficit de habilidades sociais e baixo repertório de 

autoconhecimento, compõem e demonstram a complexidade envolvida na 
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interação organismo-ambiente. Sendo assim, é de suma importância também o 

levantamento das consequências, como a atenção dos pais limitada à ocorrência 

desses comportamentos problema, enquanto um indicativo muito expressivo 

para a instalação e manutenção deles. Logo, um dos objetivos terapêuticos foi o 

desenvolvimento de comportamentos alternativos para a obtenção de 

reforçadores. 

Palavras-chave: automutilação, adolescência, psicoterapia analítico 

comportamental; psiquiatria na infância e adolescência; transtornos 

psiquiátricos na infância e adolescência. 
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Resumo:  

O Plantão Psicológico da UEL caracteriza-se como uma intervenção clínica, de 

orientação psicanalítica, que oferta uma escuta pontual e breve. Inclui 

acolhimento, esclarecimento da demanda e encaminhamento. O serviço não se 

destina às emergências psiquiátricas graves, como os surtos psicóticos. Nesses 

casos, aconselha-se a procura de auxílio psiquiátrico. Pacientes, contudo, 

comparecem ao Plantão Psicológico com ampla desorganização psíquica, a qual 

é apreendida a partir de narrativas desestruturadas, que contém delírios e 

alucinações. Tais estados assemelham-se à psicose. Pensando nisso, pretende-se 

(re)visitar o conceito de psicose e refletir acerca do encaminhamento a ser 

realizado em casos de estados que se assemelham à psicose. Recorreu-se a um 

estudo bibliográfico acerca da psicose, em textos freudianos e dicionários de 

psicanálise. Em Freud, a psicose refere-se à (re)construção inconsciente de uma 

realidade marcada por delírios e alucinações. Consiste em um distúrbio nos 

limites entre o Eu e o mundo externo, que está associado à frustração. Diante da 

tensão conflituosa de não realização de um desejo infantil, o Eu é sobrepujado 

pelo Id e afasta-se da realidade. Com isso, ocorre uma tentativa de recuperação 

marcada pela construção de uma nova realidade, a qual não necessita objeções e 

consiste em uma forma de compensar a realidade perdida. A psicose, portanto, 

primeiro nega a realidade e depois busca substitui-la, remodelá-la. É nessa 

tentativa de recuperação que estão incluídos os delírios e alucinações. Como a 

realidade abandonada importuna a psique, é preciso cuidado no acolhimento e 
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no encaminhamento. Pacientes nesses estados são encaminhados ao Centro de 

Atenção Psicossocial (CAPS), ao auxílio psiquiátrico e à psicoterapia. Assim, 

podem trabalhar de forma adequada suas questões, em outro momento e local.  

Palavras-Chave: Psicose; plantão-psicológico; psicanálise. 
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Resumo:  

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) coloca aos psicólogos a demanda 

de composição de novos modelos para a atuação, especialmente devido à 

restrição do uso práticas consolidadas e hegemônicas (como as psicoterapêuticas, 

psicodiagnósticas e psicopedagógicas) nos diferentes serviços deste campo. Com 

isso, faz-se necessária a compreensão acerca tanto das especificidades desta 

política e quanto das possíveis articulações teóricas e técnicas podem contribuir 

com as intervenções do psicólogo neste contexto. De acordo com as diretrizes da 

política, o Estudo de Caso se apresenta como uma estratégia a ser utilizada para 

o acompanhamento das famílias no âmbito da proteção social básica e especial. 

É indicado que estes estudos possibilitam aos profissionais uma compreensão 

ampliada dos atendimentos, favorecendo a definição de estratégias de ação bem 

como a avaliação acerca das intervenções realizadas e das possibilidades de 

encaminhamentos e articulações com a rede intersetorial. A partir disso, tendo 

como base as discussões realizadas em projetos de pesquisa e extensão, esse 

trabalho tem como objetivo refletir acerca da utilização do Estudo de Caso como 

uma ferramenta que contribua para atuação na PNAS através de uma experiência 
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com um grupo de psicólogos que trabalham neste campo. Para tanto, foram 

propostos cinco encontros de estudos de casos em atendimento por psicólogos 

atuantes na política. Tais encontros foram realizados mensalmente com vistas a 

propiciar aos profissionais um espaço de escuta e partilha de desafios e 

experiências, bem como para o aprofundamento acerca do que é exposto pelas 

normativas oficiais dos serviços no que se refere ao uso desta ferramenta. 

Conclui-se, a partir dos encontros, que estes se constituem como momentos em 

que os participantes discutem situações que acompanham, tecem estratégias de 

intervenção e compartilham conhecimentos, podendo prover a composição de 

um suporte aos profissionais para o atendimento das complexas situações 

contempladas em seus trabalhos.  

Palavras-Chave: Psicologia; Estudo de Caso, Política Nacional de Assistência 

Social. 
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Resumo: 

O objetivo do presente trabalho é apresentar a formulação de um caso clínico de 

Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) associado ao abuso sexual 

infantil, sob perspectiva da Análise do Comportamento. A Terapia Analítico 

Comportamental (TAC) consiste na intervenção terapêutica baseada no 

Behaviorismo Radical e na Análise Experimental do Comportamento. Tal 

abordagem tem como principal instrumento a análise funcional que tem papel 

fundamental para o levantamento adequado dos dados necessários para o 

processo terapêutico. A formulação de caso se baseia então, no presente caso, na 

análise funcional das contingências históricas e atuais da construção do quadro 

diagnóstico de TEPT e da manutenção dos comportamentos a ele associados, 

além de ser uma ferramenta norteadora da intervenção. O caso analisado é de 

uma criança de seis anos, do sexo masculino, que foi encaminhada ao 

atendimento psicológico após passar pelo setor de psiquiatria do Ambulatório de 

Especialidades do Hospital Universitário (AEHU) da Universidade Estadual de 

Londrina e receber a hipótese diagnóstica de Transtorno de Estresse Pós-

Traumático e Ansiedade. A criança em questão sofreu um histórico de abusos 
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sexuais, e apresentava as seguintes queixas iniciais: comportamentos 

hiperssexualizados, crises de dissociação, comportamentos de autolesão, 

irritação, agressividade, maus tratos a animais e repertório verbal de mentiras. A 

formulação do caso possibilitou às pesquisadoras hipotetizar funções para os 

comportamentos-problema do cliente, os quais são contingenciais a um histórico 

de controle aversivo. Sendo assim, algumas das intervenções planejadas foram: 

oferecer um ambiente terapêutico reforçador e previsível (inexistência do 

controle aversivo e da imprevisibilidade de controle), sensibilizar o cliente a 

reforçadores positivos adequados a sua idade e trabalhar o desenvolvimento de 

autotato, visando a amenização do controle do repertório refinado de esquiva 

desenvolvido pelo cliente. 

Palavras-chave: Transtorno de Estresse Pós Traumático (TEPT); Abuso sexual 

infantil; Terapia Analítico-Comportamental; Análise do Comportamento; 

Formulação de caso. 
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Universidade Estadual de Londrina (UEL) - Departamento de Psicologia e Psicanálise (PSSIC). 

 

Resumo:  

Os Grupos de Apoio são instrumentos a serviço da autonomia e do 

desenvolvimento contínuo dos usuários de serviços de saúde pública. Entendem-

se tais grupos como conjunto de pessoas, ligadas por constantes de tempo e 

espaço, interagindo cooperativamente a fim de realizar uma tarefa visando à 

promoção de saúde. Desenvolvem-se reflexões éticas, com possibilidade de 

intervenção multiprofissional, nas quais a participação e as demandas são 

construídas coletivamente. Fundamentada no amplo conceito de saúde, a prática 

de atividades em grupo contempla as dimensões biopsicossociais e constitui uma 

das metas a serem concretizadas pela rede pública e demais atores sociais, com 

instrumentos e metodologias que possibilitem intervenção na realidade da 

população atendida. A consideração dos recursos naturais, territoriais e sociais 

dos participantes é importante para erradicação e/ou diminuição de agravos e 

perdas de capacidades funcionais, tendo em vista a possibilidade de preservação 

ou desenvolvimento da autonomia da comunidade acerca dos cuidados com a 

saúde. Assim, o objetivo do presente trabalho consiste em apresentar um recorte 

das ações desenvolvidas por estagiários de Psicologia no Projeto de Extensão da 

Universidade Estadual de Londrina “Intervenção Psicanalítica em Mulheres 

Adultas com Sofrimento Psíquico Atendidas no Ambulatório Multiprofissional 

em Saúde da Mulher - AMASM”. As atividades contemplam o atendimento a 

grupos de gestantes, climatério, hipertensos e diabéticos, sendo coordenados por 

equipe multiprofissional, composta por residentes da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Mulher/UEL, em uma Unidade Básica de Saúde. 
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As atividades ocorrem semanalmente, sendo que cada grupo se reúne com 

frequência mensal. Os temas abordados dependem da problemática detectada 

pela equipe e da demanda espontânea dos participantes naquela data. Os 

estagiários realizam a observação participante, colaborando na análise das 

dificuldades abordadas pelo grupo. A participação no projeto tem contribuído 

para melhor compreensão da atuação do psicólogo em equipe multiprofissional e 

na atenção básica. 

Palavras-chave: grupoterapia, unidade básica de saúde, psicanálise, saúde 

pública. 
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Resumo:  

O trabalho da Psicologia junto ao Direito tem se mostrado uma necessidade frente 

a questões recorrentes no âmbito judicial. Há uma urgência na atuação pautada 

ao apoio psicológico às crianças e adolescentes que estejam com algum processo 

judicial em andamento, a fim de acolhê-las em suas angústias. O NEDDIJ (Núcleo 

de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e da Juventude) tem a proposta de 

oferecer, gratuitamente, atendimento jurídico e psicológico à criança ou 

adolescente que esteja passando por uma situação de risco, seja através de 

agressões físicas, abusos ou negligência familiar. O presente trabalho tem por 

objetivo apresentar a importância do atendimento psicológico junto ao serviço 

jurídico, por meio de um relato de experiência. Foram realizadas 18 sessões de 50 

minutos e periodicidade semanal ao paciente de oito anos com histórico de 

negligência familiar. Atualmente, o mesmo se encontra sob os cuidados do irmão 

mais velho e cunhada que estão em processo para conseguir sua guarda 

judicialmente. As sessões se configuraram como focais às questões familiares de 

acordo com os conteúdos trazidos pelo paciente. Foram trabalhadas as 

dificuldades do paciente em compreender a ausência de sua mãe em seu dia-a-

dia, além do medo de ser abandonado novamente, visto que foi negligenciado 

diversas vezes pela mãe. Observou-se que o paciente desconhecia algumas 

informações de sua história de vida e, desta forma, algumas sessões foram 

planejadas com a presença do irmão e da cunhada, com o objetivo de relatarem 

sua história através de algumas atividades realizadas em sessão. Os resultados 

demonstraram que o conhecimento e apropriação de sua história de vida, 
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permitiram à criança a percepção de uma maior estabilidade na atual 

configuração familiar, provavelmente ajudando-a em um maior sentimento de 

“pertencimento” e consequente diminuição da ansiedade de ser novamente 

abandonado.   

Palavras-chave: Apoio psicológico; Processo judicial; NEDDIJ. 

  



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 473 
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ESCOLHA PROFISSIONAL 
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Resumo: 

A orientação profissional e vocacional pode ser descrita como um processo que 

facilita a escolha profissional para as pessoas que enfrentam esse momento da 

vida. Diante deste viés, o Projeto “Adolescência e a questão da escolha 

profissional: atendimentos em grupo e individual na Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina”, na modalidade da psicologia clínica, existe 

há 25 anos, com diferentes títulos, com foco na adolescência e a questão da 

Escolha Profissional. Acolhe demandas acerca da questão vocacional por meio da 

realização de grupos com adolescentes e adultos, bem como fornece atendimento 

individual, para, assim, contribuir com o processo de reflexão relacionado a esta 

etapa, perpassada por incertezas, dúvidas e angústias. O presente trabalho visa 

apresentar as intervenções realizadas no segundo semestre de 2019, no qual dois 

participantes foram atendidos em grupo no início e após de forma individual. 

Realizaram-se atividades no grupo como a técnica projetiva RO e teste de aptidão, 

dentre outras. Os participantes denominados como A, um adolescente, e o 

participante B, um adulto, após o término do grupo foram atendidos por dois 

estagiários do projeto em atendimentos individuais, visto apresentarem 

transtornos voltados para a escolha profissional e, quando isso surge, têm-se 

como premissa um transtorno de personalidade. Esses atendimentos individuais 

na modalidade de escuta clínica, cada um com a criação de um lugar e espaço no 

tempo com elementos de holding para o enfrentamento desse momento de 

conflito em suas vidas. Concluiu-se que se torna um desafio frente aos limites 
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pessoais e institucionais adequar o tipo de manejo dos atendimentos às 

especificidades de cada caso. 

Palavras-chave: Orientação vocacional; Escolha Profissional; Holding. 
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Resumo:  

Sempre houve, na história da Psicologia clínica com crianças e adolescentes, a 

discussão acerca do estatuto dos pais no atendimento clínico do filho. Quando se 

recebe uma criança para o atendimento psicológico, não se atende apenas o 

infante, mas também se deve acolher a família envolvida em seu desenvolvimento 

emocional, principalmente no que se refere ao âmbito da psicologia jurídica. O 

acolhimento dos pais ou responsáveis pelos cuidados desses menores se faz 

imprescindível, pois, ao serem eles que demandam atendimento, é necessário 

escutar o que têm a dizer a respeito desses sujeitos. Portanto, antes de iniciar os 

atendimentos psicológicos com uma criança ou adolescente, realiza-se uma 

entrevista inicial, denominada triagem, com estes pais ou responsáveis, a fim de 

coletar informações e compreender suas demandas. Dessa forma, o primeiro 

contato que se tem com a criança ou com o adolescente é através do discurso 

desses adultos. Portanto, assim como nos serviços clínicos tradicionais, esse 

procedimento é padrão no Núcleo de Estudos e Defesa de Direitos da Infância e 

da Juventude (NEDDIJ) que oferece, gratuitamente, atendimento jurídico e 

psicológico a crianças ou adolescentes que estejam passando por alguma situação 

de risco, seja através de negligência dos responsáveis, omissão do Poder Público 
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ou violências físicas, sexuais ou psicológicas. Partindo desses pressupostos, o 

presente trabalho versa sobre uma entrevista inicial realizada no NEDDIJ, com 

uma mãe que buscou atendimento psicológico para seu filho de 10 anos. Porém, 

durante a entrevista preliminar, emergiram questões referentes à própria relação 

mãe-filho que ultrapassavam as queixas relatadas, evidenciando a necessidade de 

a mãe também receber atendimento psicológico. Os resultados apontam a 

importância do psicoterapeuta em transpassar os objetivos primeiros da triagem, 

buscando reconhecer as potencialidades do instrumento como forma de 

identificar não só as queixas referentes à criança, mas também reconhecer as 

demandas pessoais no discurso dos pais. 

Palavras-chave: Atendimento psicológico; crianças; adolescentes; pais; 

triagem. 
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Resumo: 

O Serviço de Aconselhamento Genético (SAG), projeto de extensão vinculado à 

Universidade Estadual de Londrina, presta atendimentos multidisciplinares e 

serviços de assistência e prevenção a pessoas com possíveis alterações genéticas 

e seus familiares. O acesso ao Serviço pode acontecer por busca espontânea, ou 

através de encaminhamentos médicos. As etapas do Serviço são: agendamento; 

coleta de sangue; entrevista; resultado; devolutiva e suporte psicológico. Além 

disso, também é oferecido o serviço de apoio psicológico. O presente trabalho 

objetiva refletir acerca das peculiaridades do apoio psicológico inserido em um 

Serviço de Aconselhamento Genético, através de um relato de experiência. O 

atendimento psicoterapêutico ofertado caracteriza-se como psicoterapia 

individual, focada na situação problema, não sendo pré-estabelecido um período 

para sua finalização. Os atendimentos são feitos por estudantes e recém-

formados do curso de psicologia, sendo supervisionados por profissionais da 

área. São realizadas capacitações direcionadas aos colaboradores acerca das 

síndromes genéticas que podem ser encontradas no serviço, sendo levantadas as 

possíveis demandas que podem surgir a partir de cada caso. Além disso, os casos 

são inseridos em uma equipe multidisciplinar, o que possibilita uma 

compreensão mais completa acerca do sujeito, levando em consideração sua 

dimensão biopsicossocial. O apoio psicológico, no contexto do Serviço, pode ser 
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considerado como ferramenta de humanização, se tratando de uma população 

inserida em um serviço de saúde, que pode possuir diversas demandas, havendo 

ou não o diagnóstico de alteração genética, e que precisa ser compreendida e 

atendida em sua integralidade. Trata-se, portanto, de um elemento relevante para 

uma rede de apoio no cuidado em saúde para os usuários. Sendo assim, entende-

se que o apoio psicológico do SAG, além de proporcionar atendimento à 

população, pode colaborar também na formação de profissionais de psicologia 

com conhecimentos voltados à área da saúde, à atuação clínica, bem como em 

equipe multidisciplinar, síndromes genéticas e suas vicissitudes.  

Palavras-chave: Apoio Psicológico; Serviço de Aconselhamento Genético; 

Saúde; Equipe Multidisciplinar.  
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Resumo: 

A interdisciplinaridade é fundamental para que seja viabilizado um cuidado em 

saúde de qualidade. Em se tratando do tratamento psiquiátrico, o diálogo com a 

psicologia pode viabilizar um entendimento mais amplo acerca dos fenômenos 

estudados, possibilitando importantes ferramentas ao tratamento. O projeto de 

extensão “Psicologia Clínica Comportamental para Famílias com 

Crianças/Adolescentes em Tratamento Psiquiátrico” tem o intuito de oferecer 

atendimento psicoterapêutico às famílias com crianças em atendimento 

psiquiátrico no Ambulatório de Psiquiatria Infantil do AEHU (Ambulatório de 

Especialidades do HU). O presente trabalho tem o objetivo de mapear 

informações acerca do projeto mencionado, através de uma pesquisa documental 

em relatórios semanais de atendimentos de casos clínicos, anotações da 
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orientadora do projeto durante as supervisões dos atendimentos, anotações dos 

atendimentos psiquiátricos e espelho do projeto. Foi realizado um recorte para 

análise, considerando-se desde o ano de fundação, 2015, até o mês de julho de 

2019. O projeto presta serviços a uma comunidade específica onde se verifica a 

necessidade de início imediato de acompanhamento psicológico. Os casos 

infantis atendidos pelos residentes da psiquiatria são discutidos em 

interconsultas, estando presentes nestas, além dos residentes e médico chefe da 

psiquiatria infantil, graduandos e docentes da psicologia, participantes do 

projeto. Os casos encaminhados para o projeto são atendidos em psicoterapia 

individual (de crianças/adolescentes ou cuidadores) a partir do referencial da 

Psicoterapia Comportamental. Verificou-se que, desde a fundação do projeto, 

foram atendidos 36 casos, dentre crianças/adolescentes e cuidadores. Destes, 22 

ainda continuam a ser atendidos. Da mesma forma, constatou-se que o número 

de participantes do projeto, considerando graduandos, residentes, colaboradores 

externos e supervisores, até o momento atual, é de cerca de 77 pessoas. Com base 

nessas informações, constata-se que há um impacto do projeto na população 

atendida, nos atendimentos realizados, bem como na formação dos estudantes 

do curso de Psicologia e da residência de Psiquiatria Infantil.  

Palavras-chave: Psicologia; Psiquiatria Infantil; Psicoterapia Analítico-

Comportamental; Interdisciplinaridade.  
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Resumo: 

A literatura aponta a relevância de tratar transtornos psiquiátricos na infância a 

fim de reduzir e/ou prevenir o desenvolvimento de comorbidades mais graves na 

fase adulta. Cabe ressaltar que, por ser uma fase de desenvolvimento e de falta de 

repertório da criança para expressar seus sentimentos, há dificuldade no 

diagnóstico de transtornos psiquiátricos infantis. O projeto de extensão 

“Psicologia Comportamental para Pais com Filhos em Tratamento Psiquiátrico”, 

tem o objetivo de oferecer psicoterapia às famílias em que as 

crianças/adolescentes são atendidos pelo ambulatório de psiquiatria infantil do 

AEHU-UEL. Os objetivos específicos são: 1. Oferecer atendimento 

psicoterapêutico às crianças e/ou adolescentes, incluindo orientação parental, 

escolar e em outros contextos que se façam relevantes; 2. Oferecer atendimento 

psicoterapêutico aos pais que o demandem para que tenham condições de 

atender às necessidades de seus filhos; 3. Proporcionar um atendimento mais 

amplo por meio das interconsultas; e, 4. Aprimorar o processo de aprendizagem 

dos graduandos em psicologia e residentes em psiquiatria. O ambulatório atende 

um total de cerca de 40 crianças/adolescentes. Atualmente são atendidos pelo 
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projeto 24 casos (17 crianças – incluindo orientação parental e em contextos 

relevantes; e sete pais em psicoterapia individual). Dentre os métodos são 

realizadas interconsultas (que ocorrem entre as consultas no ambulatório de 

psiquiatria infantil), psicoterapia analítico comportamental individual dos casos 

com orientações parentais quando necessário, e por fim, supervisões dos 

atendimentos psicológicos pelos docentes, nas quais participam os alunos que 

atendem os casos e colaboradores externos. Observa-se, por meio do diálogo 

entre psicologia e psiquiatria, uma ampliação da visão sobre os aspectos 

envolvidos na condição das crianças/adolescentes e suas famílias, o que 

proporciona um atendimento integral aos usuários, considerando aspectos 

biológicos, comportamentais e sociais; além das contribuições na formação dos 

graduandos em psicologia e residentes em psiquiatria.  

Palavras-chave: psicoterapia comportamental; psiquiatria; transtornos 

psiquiátricos na infância. 
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Resumo: 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno neurológico 

caracterizado por déficits na comunicação social e padrões restritos/repetitivos 

de comportamentos, atividades e interesses (DSM-V). Intervenções baseadas na 

Análise do Comportamento Aplicada (ABA) tem se mostrado efetivas para o 

desenvolvimento de habilidades em pessoas com autismo. De acordo com a 

literatura, a intervenção comportamental precisa ser sistemática e intensiva para 

ter um efeito significativo e auxiliar pais, educadores e profissionais a ensinar 

algumas habilidades básicas a essa população. Este trabalho tem o objetivo de 

ensinar operantes de imitação motora e comunicação não verbal para uma 

criança de 11 anos com TEA, a fim de aumentar o repertório de comportamentos 

funcionais do paciente e expandir sua autonomia. Enquanto intervenção, é 

realizado o treino de imitação de movimentos motores grossos, inserido nas 

habilidades de imitação, e o treino de apontar em direção a itens desejados, 

inserido nas habilidades de linguagem expressiva. Os treinos ocorrem uma vez 

por semana, durante uma hora, em 20 sessões até a data presente, com orientação 

aos pais para continuidade dos treinos em casa. Os resultados demonstram 
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melhora nas habilidades trabalhadas, sendo que anteriormente era necessário 

utilizar ajuda física total em todas as tentativas, tanto da habilidade de imitação 

de movimentos motores grossos quanto na habilidade de apontar em direção a 

itens desejados. Atualmente a criança necessita apenas de ajuda física parcial no 

treino de apontar e há tentativas em que não precisa de ajuda no treino de 

imitação. A literatura sugere intervenções de 40 horas semanais. Dessa forma, se 

mostra importante o treinamento de pais para que a criança seja exposta a 

sessões diárias de treino e para que a aquisição dos repertórios aconteça de forma 

mais rápida. 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; ABA; Análise do 

Comportamento; Orientação de pais. 
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EIXO 5: ESTÁGIOS CURRICULARES - O EIXO 

INCLUI RELATOS DE EXPERIÊNCIAS DE 

ESTÁGIOS CURRICULARES DE PSICOLOGIA NÃO 

SITUADOS NO CAMPO DAS PRÁTICAS CLÍNICAS 
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A ARTE PROMOVENDO POTÊNCIA DE VIDA NA POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO DE RUA: CONSIDERAÇÕES DE UM ESTÁGIO 

BÁSICO EM PSICOLOGIA 

Nayara Cristiny Gonçalves Aquino 

Discente de Psicologia UEL. goncalves.aquino@uel.br 

Tainara Araújo Rocha 

Discente de Psicologia UEL. tainara.araujo@uel.br 

Natalia Batista Cardoso 

Discente de Psicologia UEL. natalia.batista@uel.br 

Alejandra Astrid León Cedeño  

Docente - Departamento de Psicologia Social e Institucional. alejandra@uel.br 

 

Resumo: 

A população em situação de rua caracteriza-se como diversa e plural, com 

demandas urgentes e complexas, sendo indivíduos que trazem consigo histórias 

múltiplas e diferentes formas de viver, visto que, a rua tem seu ritmo, sua 

constituição cultural, contextual e política. Os movimentos e formas sobre estar 

na rua e constituir sua sociabilidade perpassa pela necessidade de adaptação e de 

sobrevivência própria constituídas pelos diferentes grupos, territórios, contextos 

e situações em que diversas demandas e formas de violência são próprias desse 

cotidiano. Na tentativa de produzir outra lógica a essa realidade, tem-se a 

construção de redes de suporte como o Centro de Referência Especializado para 

População de Rua (Centro POP) que oferecem cuidados como higiene pessoal, 

serviço de psicologia, assistencialismo social, educação física, encaminhamentos 

para alimentação, vestimenta, abrigo, atendimento médico, além de atividades 

terapêuticas e artísticas, que possibilitam o fortalecimento dos vínculos, das 

relações afetivas e/ou materiais, de interdependências desenvolvidas nas ruas e 

nos espaços de circulação de grupos e coletivos. A partir de diferentes 

conceituações sobre cultura, a arte enquanto estratégia de intervenção utilizada 

com a população em situação de rua possibilita a sensibilização e reflexão de 
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questões socialmente relevantes, como a desigualdade social, a fragilidade das 

condições de vida e de reprodução da existência, a perspectiva e a sociabilidade 

nas ruas, que contribuem para a visão ampliada do trabalho e das possibilidades 

de interação, produção criativa e inserção social. Assim, as redes sociais de 

suporte contribuem para a elaboração do sentido de pertencimento de um grupo 

e/ou espaço na qualificação e potencialização da participação e do protagonismo 

através da negociação da interação com o outro, proporcionando formas de 

proteção e fortalecimento, ampliando as oportunidades e possibilidades de 

superação da condição de vulnerabilidade promovendo potências de vida. 

Palavras-chave: População em situação de rua; Redes de suporte; Atividades 

artísticas; Potências de vida; Psicologia Social.  
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A INSERÇÃO DO ESTUDANTE DE PSICOLOGIA EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: RELATO DE ESTÁGIO 

Angela Graziele Reis Silva 

Rosely Jung Pisicchio.  

 

Resumo: 

As demandas para a psicologia dentro de uma unidade básica de saúde são muitas 

e, ao longo dos anos, psicólogos vêm trabalhando para que esta inserção vá além 

do atendimento clínico, e que possa estar de acordo com as demandas e interesses 

da comunidade. Em face dessas considerações, objetiva-se com o presente estudo 

relatar a experiência de estágio em uma Unidade Básica de Saúde (UBS). O 

estágio se deu pautado no conceito de Psicoterapia Breve, tendo claro antes de se 

iniciar que as estratégias para esse desenvolvimento poderiam mudar de acordo 

com a demanda da comunidade. Entender as redes e os níveis de atenção básica 

à saúde se mostraram essenciais para o desenvolvimento do estágio. Destaca-se 

ainda que entender a equipe multiprofissional e suas formas de atuação junto à 

comunidade e o contato com a equipe de agentes comunitários de saúde (ACS) 

foram essências no desenvolvimento do trabalho, com esse contato, conseguiu-se 

identificar as características da comunidade que acessa o serviço e as demandas 

que vão para além dos muros da UBS. Essa experiência de estágio possibilitou a 

construção de um olhar integral para com os indivíduos que acessam o serviço, 

entender a constituição de sujeito e também do seu sofrimento. Esse olhar 

possibilitou maior efetividade no atendimento em psicoterapia breve. Todos 

esses pontos foram abordados ao longo das supervisões e, de forma prática, 

proporcionaram a criação de um olhar e um entendimento de análise global das 

atividades, evidenciando dessa forma a importância do estágio no Sistema único 

de saúde para a construção de profissionais capacitados.  

Palavras-chave: Estágio; Psicologia, Unidade Básica de Saúde.  
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A PRÁTICA DA PSICOLOGIA NO CREAS: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 

Isabela de Oliveira 

E-mail: isabelaoliveirasocial@gmail.com. Centro Universitário Filadélfia (UNIFIL) 

 

Resumo:  

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência baseado nas vivências 

de um estágio que ocorreu no CREAS de Ibiporã/PR, por uma estudante de 

Psicologia. O relato tem como objetivo discutir sobre a atuação do Psicólogo neste 

equipamento, tendo em vista os desafios encontrados na prática profissional, a 

partir das trocas realizadas com a técnica de referência. A experiência ocorreu do 

mês de abril ao mês de outubro, com o público das violações de adultos: mulheres, 

idosos e pessoas com deficiência. As observações envolveram todas as atividades 

da equipe interdisciplinar e foram realizadas durante 20 horas semanais. Foi 

compreendido que o serviço oferece o acompanhamento continuado às vítimas 

de violência e/ou de violação de direitos por meio do PAEFI, tendo como objetivo 

o fortalecimento de vínculos, a participação social, além de atuar com o 

rompimento, prevenção e não agravamento de situações de risco. Alguns desafios 

encontrados para que a prática aconteça não dependem exclusivamente do 

trabalho do psicólogo, e sim o afetam, como a falta de efetividade na articulação 

entre a rede de serviços, principalmente as relacionadas com a área da justiça; a 

dificuldade de realizar buscas ativas, visitas domiciliares e atendimentos e a 

ausência de trabalho com os autores de violência. Já os desafios intimamente 

relacionados com a atuação desses profissionais estão relacionados 

principalmente à compreensão do indivíduo como um todo, como seu território, 

relações familiares e comunitárias, necessidades especiais, psicopatologias, uso 

de álcool e SPA, sofrimento psíquico, história de vida, etc; além do desafiante 

trabalho com famílias e o interesse da vítima e das famílias para que seja realizado 

um trabalho. A experiência contribuiu para que se tenha uma visão mais ampla 

sobre o trabalho realizado pelo psicólogo no CREAS e para a construção de um 

olhar crítico voltado a realidade social que se apresenta. 

Palavras chave: Psicologia; Assistência Social; CREAS.   
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A PSICOLOGIA PROMOVENDO VIDA AOS DIAS QUE AINDA 

RESTAM: PERSPECTIVAS DE UM ESTÁGIO BÁSICO EM SAÚDE 
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Natalia Batista Cardoso 
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Docente - Departamento de Psicologia Social e Institucional. alejandra@uel.br 

 

Resumo: 

A contribuição da psicologia no contexto hospitalar é de extrema importância 

para o ser humano, pois trabalha sua dimensão físico-biológica além de situá-lo 

num contexto maior de sentido e significado nas suas dimensões psíquica, social 

e espiritual. A psicologia hospitalar contribui em diversas atividades, a partir de 

diferentes saberes, incluindo ações em cuidados paliativos que não se limitam ao 

paciente em fase final de vida, mas deve incluir a família, como parte inexplicável 

da unidade de cuidados, mesmo que estes tenham que ser observados em sua 

especificidade. A psicologia coloca-se como elo entre o profissional e a unidade 

de cuidados, em que o psicólogo se propõe a atuar junto à equipe 

multiprofissional, uma vez que esta necessita manter a integridade nas suas 

relações e encontrar vias de comunicação que permitam a troca e o conhecimento. 

Através de uma comunicação eficiente, esse profissional identifica maneiras de 

troca entre paciente, família e com a unidade de cuidados, a fim de promover uma 

boa adesão aos cuidados propostos. As pessoas próximas da morte necessitam de 

alguém que possa estar com elas para ouvi-las e acolhê-las, o que é chamado de 

morte anunciada, que seria uma forma do paciente ter a chance de, quando 

apoiado, traduzir e dar um significado para a experiência da morte ou, 

ressignificar a própria vida. Cabe ao psicólogo e toda equipe multiprofissional de 
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saúde, cuidados que visem acolher, preservar, acarinhar e dar condições físicas, 

mentais, espirituais e sociais, além de preservar ao máximo a autonomia 

funcional do paciente. Assim fica evidente a necessidade da atuação de psicólogos 

nas equipes em cuidados paliativos nos hospitais, dando qualidade de vida na 

morte, e ao invés de fazer restar mais vida sem qualidade, dar mais vida aos dias 

que ainda restam.  

Palavras-chave: Psicologia Hospitalar; Cuidados Paliativos; Saúde; Equipe 

Multiprofissional; Vida. 
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A VISÃO DO TRABALHO E SEUS SENTIDOS NA PERSPECTIVA 

DOS TRABALHADORES DO ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO 

DE ESPECIALIDADES - HC/UEL 

Jung Pisicchio 
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Vitor Proença Lopes 

Graduando em Psicologia na Universidade Estadual de Londrina (UEL).E-mail: 
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Resumo: 

Este trabalho é o relato do estágio de 5º Ano do Curso de Psicologia da 

Universidade Estadual de Londrina realizado no Ambulatório de Especialidades 

do Hospital Universitário. O foco foi analisar o trabalho exercido nas recepções 

clínicas do ambulatório e como as relações ocorrem entre indivíduos e usuários. 

Portanto, o objetivo foi de conhecer os efeitos do trabalho cotidiano junto às 

equipes de saúde nas recepções clínicas do ambulatório, visando repensar as 

práticas de trabalho e os efeitos de saúde. A metodologia utilizada foi observação 

participante e a entrevista semi-estruturada com intuito de conhecer o cotidiano 

e como os trabalhadores lidavam com o dia a dia. Ressalta-se que as questões 

subjetivas e os sentidos do trabalho são fundamentais para melhorias futuras. 

Após a análise dos dados, concluiu-se que alguns aspectos da instituição, como 

falta de funcionários, reajustes salariais e a grande demanda manejada pelos 

setores, são fatores críticos.De acordo com os depoimentos, esses problemas 

foram relatados pelos trabalhadores, como relacionados a motivação no serviço e 

ao desenvolvimento do estresse rotineiro. Assim, foi planejado uma reunião com 

os trabalhadores recepcionistas clínicos e a chefia para se colocar estes 

levantamentos em discussão, e  elencado alguns encontros adicionais, em forma 

de rodas de conversa, para se explorar estes assuntos com os trabalhadores, como 

a comunicação e o manejo de atendimento ao público, a fim de se proporcionar 

um espaço de fala e se repensar a prática do trabalho. Percebeu-se que a 

Psicologia pode colaborar na análise do trabalho como fonte de construções 

subjetivas e de propagação do sentido que o trabalhador dá ao seu cargo, pensar 
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sobre produtividade e empenho de funcionários públicos. Este desejo dos 

trabalhadores, demonstrou um grande investimento pessoal sobre não apenas o 

que significa trabalhar como recepcionista, mas o que significa trabalhar 

dignamente oferecendo um atendimento que valide os usuários que são 

atendidos bem como a equipe de saúde. 

Palavra-chave: trabalho, saúde mental, espaço de fala, integração da equipe. 
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AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA INFANTIL EM CONTRAPONTO COM 

DIAGNÓSTICOS PRECOCES: UM CASO DE DESENVOLVIMENTO 

ATÍPICO 

Laura Conelian Fabbron 

Katya Luciane de Oliveira 

 

Resumo: 

A avaliação psicológica infantil possui certa complexidade a começar pelo fato de 

que a entrevista inicial é realizada com os responsáveis, na qual se ouve falar da 

queixa sobre alguns comportamentos a partir da percepção que possuem da 

criança. Outra peculiaridade é de que a avaliação infantil exige um manejo 

diferenciado frente ao inesperado e a espontaneidade que a criança em geral 

possui e invoca. Além disso, essa modalidade nos propõe a entrar em contato 

mais próximo com outros profissionais, uma vez que é demasiado o número de 

pacientes que chegam à avaliação medicalizados em decorrência de um 

diagnóstico prévio. Frente a isso, este trabalho visa apresentar as atuações 

práticas da avaliação infantil realizada no contexto da Clínica Psicológica da 

Universidade Estadual de Londrina com uma criança previamente diagnosticada 

com autismo. Os recursos utilizados foram entrevistas com a mãe do paciente e 

com o mesmo separadamente; jogos e brincadeiras com objetivos; observação de 

comportamento do paciente; aplicação de provas piagetianas e testes psicológicos 

fundamentados na teoria psicométrica (RAVEN; DFH; COLUMBIA; BENDER). 

Os escores obtidos no BENDER e DFH não foram passíveis de análise, RAVEN 

(percentil 2,3) e COLUMBIA (percentil 13) correspondiam a uma capacidade 

cognitiva inferior à média geral assim como seu índice de maturidade mental. 

Com os dados obtidos, sugere-se que a criança apresentava um padrão de 

desenvolvimento atípico, porém, não caracterizado por marcadores do espectro 

autista, ou ainda empregado de recursos suficientes para outros diagnósticos. Por 

fim, para além das dificuldades cognitivas e afetivas que os pacientes já possuem, 

a não confirmação de um diagnóstico, como no caso citado, gera um grande 

desconforto e sofrimento psíquico nos familiares, uma vez que, o diagnóstico e o 
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rótulo que ele carrega são vistos pelos pais como um potencial de ação, ou seja, 

passível de tratamento e cura. 

Palavras-chave: Avaliação Psicológica, Avaliação Infantil, Diagnóstico, 

Desenvolvimento 
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ESTÁGIO EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA ÀS 

ORGANIZAÇÕES: POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO NO SERVIÇO 

DE ACONSELHAMENTO GENÉTICO DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE LONDRINA 
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Universidade Estadual de Londrina – UEL 

 

Resumo: 

O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade Estadual de Londrina 

(SAG) realiza atendimentos multidisciplinares e humanizados que proporcionam 

qualidade de vida aos usuários a partir da capacitação de profissionais que atuam 

nesse serviço. O SAG possui frentes de ação coordenadas por universitários em 

cargos de gestores, os quais nem sempre possuem uma visão global da 

organização, aspecto fundamental para articular as funções das frentes que 

compõem o projeto, além de muitas vezes possuírem dificuldades na própria 

gestão das atividades e liderança de sua equipe. Diante disso, uma capacitação 

baseada na Programação de Condições para Desenvolvimento de 

Comportamentos (PCDC) foi planejada, executada e avaliada com os oito gestores 

da organização, a fim de desenvolver comportamentos de liderança. A 

capacitação foi executada em três módulos de quatro horas, totalizando 12 horas, 

e avaliada por meio de pré e pós-teste com a phrase completion scale, conforme 

a autodescrição dos gestores sobre seus comportamentos. A avaliação mostrou 

que os gestores melhoraram seu desempenho em mais de 90% dos 

comportamentos-objetivo do treinamento, demonstrando que a capacitação foi 

efetiva. A partir de indicações dos gestores sobre algumas dificuldades nas 

interações no ambiente de trabalho, também foi realizada uma pesquisa de clima 
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organizacional com 33 participantes do serviço de nove frentes de ação. Foi 

aplicado um instrumento adaptado a partir da Escala de Clima Organizacional 

(ECO). A análise dos resultados indicou que dos cinco fatores avaliados, “Apoio 

da chefia e da organização” e “Coesão entre colegas” indicaram um bom clima 

organizacional, enquanto "Recompensa", "Conforto Físico" e "Controle/Pressão" 

podem ser melhorados. Intervenções planejadas conjuntamente com gestores do 

SAG serão implementadas a partir desses resultados. Conclui-se que as 

possibilidades de atuação do psicólogo em contexto organizacional são diversas e 

abrangentes e devem estar de acordo com as especificidades, contingências do 

ambiente em que se está inserido. 

Palavras-chave: Psicologia Organizacional; Serviço de Aconselhamento 

Genético; treinamento; clima organizacional; Programação de Condições para 

Desenvolvimento de Comportamentos. 
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ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR DAS REDES DE SAÚDE, 
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Resumo: 

O presente trabalho relata uma experiência de estágio em saúde que se 

desenvolveu no Consultório na Rua (CnaR), em Londrina. O caso em questão é 

de uma mulher adulta, que aqui chamaremos de Maria, diagnosticada com 

esquizofrenia e dependência de drogas, vive em situação de rua e sofre exploração 

sexual. Quando se iniciaram o atendimento do caso, ela encontrava-se com 30 

semanas de gravidez após múltiplas perdas gestacionais. Isso nos direcionou a 

pensar nas singularidades e violências por ser mulher em situação de rua. Maria 

é acompanhada pelo CnaR, pela gravidez ela se torna usuária prioritária da rede 

(Lei n.10.048/2000). A gestação é de alto risco, decorrente do uso de drogas, 

vulnerabilidade das ruas e histórico de perdas. Visto a complexidade do caso 

somado a demanda do Ministério Público convocando a atenção da rede para o 

caso, realizou-se um estudo interdisciplinar do caso, em que participaram o 

Acolhimento Institucional, Abordagem de rua, Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua de Londrina (Centro POP), 

CnaR, Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD). 

Objetivou-se elaborar coletivamente o plano terapêutico singular (PTS) de Maria, 

considerando sua vida de usuária dos serviços da rede e do futuro bebê, 

ressaltando que ela sonhava em ser mãe e desejava criar o filho. A conclusão do 

estudo foi que Maria não tem atualmente condições psíquicas, físicas e 

financeiras para cuidar do bebê. O Ministério Público convocou o pai do bebê, 

este, um homem que oferecia abrigo à Maria em troca de relações sexuais. Ele é 
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casado e sua esposa, infértil. Após o nascimento do bebê, o casal entrou com 

pedido da guarda do bebê, o que foi concedido. Por fim, a usuária voltou às ruas 

sem seu filho que ficou sob os cuidados e tutela do casal. 

Palavras-chave: Gestação, Situação de Rua, Consultório na Rua, Atuação 

Interdisciplinar. 
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Resumo: 

O câncer é uma doença que afeta tanto a vida da pessoa que recebe o diagnóstico, 

como os familiares e amigos que acompanham as etapas do tratamento. Quando 

se pensa no câncer infantil, constata-se uma série de mudanças em diversos 

contextos da criança adoecida, tais como organização familiar, relacionamento 

com pares da escola e ameaça à saúde. Outra particularidade do tratamento 

oncológico infantil diz respeito à necessidade de um cuidado mais presente. 

Nesse sentido, no início do tratamento ocorre uma alteração importante na rede 

de relacionamentos do paciente, onde um membro, com especial destaque à 

figura feminina, passa a desempenhar o papel de cuidador (a). Há na literatura 

diversos artigos que evidenciam os impactos produzidos à saúde mental do 

sujeito que exerce tal função. No presente trabalho, são abordados os produtos 

resultantes do exercício do cuidar somado às dificuldades peculiares ao 

tratamento de câncer na infância. O objetivo definido para o estágio foi realizar 

grupos semanais com os cuidadores de crianças diagnosticadas com câncer na 

ONG Viver. Tais encontros possibilitaram os cuidadores a falarem sobre as 

dificuldades emocionais, financeiras; problemas em relação ao apoio familiar; 

angústias e medos; principais aprendizados com a doença; histórico do 

tratamento; adoecimento mental (ansiedade e depressão) e vida pessoal. Tais 

relatos foram estimulados pelo professor e estagiárias, por meio de dinâmicas, a 

fim de favorecer as trocas de experiências. Os participantes mais assíduos 

relataram um sentimento de melhora e alívio, ao final de cada encontro. Foi 
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possível concluir que propiciar um espaço de fala e escuta entre sujeitos que 

partilham dores e dificuldades semelhantes favorece a empatia e a troca de 

relatos, como esperados pela literatura, que por sua vez desempenham um papel 

importante para promoção da qualidade de vida dos cuidadores. 

Palavras-chave: Cuidadores; Grupo de escuta e Troca de experiências.  
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Resumo:  

A população idosa envolve demandas psicossociais que devem ser consideradas 

em suas singularidades. As atividades grupais são recursos que podem ser 

utilizados para trabalhar questões referentes ao processo de envelhecimento, 

sendo ferramentas para promoção de cuidado. Este trabalho objetiva narrar a 

vivência de facilitação de uma oficina terapêutica expressiva por meio de recursos 

audiovisuais, tendo como foco a prevenção de sofrimento psíquico e a promoção 

de saúde em idosos. Trata-se de um relato de experiência advindo de uma prática 

de estágio, em processo de finalização, em um serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos. A oficina terapêutica, de frequência quinzenal, conta 

com um grupo fechado composto por idosos, havendo variação entre três a onze 

participantes por encontro. Essa intervenção foi planejada para doze encontros 

com rodas de conversas mediadas pelo uso de imagens (desenhos, colagens e 



A clínica e suas interfaces com a Justiça 
Cadernos de textos da IV Jornada de Práticas Clínicas em Psicologia 

ISBN 978-85-7846-583-4 

 503 

fotografias) que são facilitadas por uma coordenadora, duas co-coordenadoras e 

duas observadoras. Ao longo dos encontros, foi apresentada como uma das 

propostas a criação de um mural, como forma de registrar as atividades do grupo 

e potencializar a reflexão acerca da identidade do coletivo formado e do 

significado das atividades realizadas. O grupo confeccionou um mural, contendo 

fotografias e ilustrações representativas de cada encontro conforme suas 

percepções individuais e coletivas. Neste contexto, foram trabalhados os vínculos 

transferenciais entre os participantes e com a equipe de trabalho a fim de 

expandir possíveis redes de apoio além da instituição, pois tais vínculos positivos 

mobilizam e facilitam a partilha de experiências e as produções coletivas. Sendo 

assim, o estabelecimento do trabalho baseado nos eixos horizontais e verticais é 

fundamental para propiciar o manejo terapêutico necessário em um grupo 

operativo. Assim, estas vivências, além de ofertar um espaço de fala e escuta para 

tal população, permitiram o desenvolvimento pessoal e profissional das 

estagiárias, reverberando na formação profissional destas. 

Palavras-chave: Grupo operativo; idoso; estágio; oficina terapêutica. 
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O LUTO SIMBÓLICO DE IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS: 

PRÁTICA DE ESTÁGIO 

Magda Cardozo  

Magda Célia Cadamuro Pereira  

Letícia Ribechi Cardoso  

 

Resumo: 

Este trabalho caracteriza-se enquanto resultado das práticas do Estágio 

Supervisionado em Psicologia do Trabalho, realizadas ao longo do ano de 2018, 

no interior do estado de São Paulo em uma Instituição de Longa Permanência 

para Idosos. Tais instituições têm se mostrado à necessidade para uma população 

com envelhecimento demográfico, ofertando oportunidades para o 

desenvolvimento de atividades recreativas e de socialização diárias, além das 

garantias de cuidados essenciais à saúde e à sobrevivência. Nesse sentido, 

pesquisas e práxis voltadas a essa fase do desenvolvimento humano têm se 

mostrado indispensáveis, almejando a promoção de saúde e de ações pertinentes 

a tal demanda. O estágio objetivou proporcionar diferentes experiências através 

das oficinas terapêuticas e do uso de fotografias como objetos mediadores, a fim 

de proporcionar melhoria na qualidade de vida dos idosos institucionalizados 

resgatando suas potencialidades e capacidades cognitivas e funcionais. Os 

resultados alcançados foram bastante fecundos, pois os idosos puderam 

exteriorizar sentimentos velados por sua situação institucionalizada. Enunciaram 

lembranças sobre a infância, da vida produtiva, das comparações sobre "o que era 

e o que é" e suas visões acerca do cotidiano na instituição. São falas que afloram 

nos lutos simbólicos vivenciados nos momentos de solidão e da perda do status 

social e laboral, seja por invalidez, seja pela aposentadoria tão merecida, mas que 

remete a uma percepção de inutilidade e menos valia; a saudade do lar e de seus 

pertences que foram deixados para trás; daqueles que não visitam; os lutos que 

insistem em se concretizar na disfuncionalidade do corpo; trazendo a perda de 

autonomia e da independência. Considerando que as intervenções foram 

exitosas, tendo sido de grande valia no resgate da memória desses idosos, 
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oferecendo a possibilidade de palavra e expressão no grupo para elaboração ativa 

e consciente da própria finitude.  

Palavras-chave: Idosos, Instituições, Luto Simbólico. 
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O RUMO DE UMA QUEIXA: ESTUDO DE CASO 

SUPERVISIONADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Jéssica Amorim 

Angela Graziele Reis Silva 

  

Resumo: 

A literatura já nos trouxe a importância de se realizar entrevistas em casos de 

avaliação psicológica. É fundamental para o desenvolvimento da avaliação as 

informações coletadas na entrevista de anamnese, entrevistas semiestruturadas 

e estruturadas, juntamente com os testes psicológicos. Assim, objetivou-se no 

presente estudo, relatar um caso de avaliação cognitiva e afetiva realizada com 

uma jovem de 19 anos, encaminhada para avaliação por suspeita de déficit de 

atenção. A jovem demonstrava problemas de aprendizagem e de comportamento 

desde muito nova - primeira infância -, também apresentava características de 

independência que foram se acentuando ao longo dos anos. Questões 

relacionadas à família vivenciadas em sua infância se fizeram presentes em sua 

fala, porém questões mais atuais não apareceram. De acordo com ela, existia um 

bloqueio quando tentava acessar as lembranças mais recentes. Os recursos 

utilizados no processo de avaliação foram entrevistas de livre estruturação com a 

paciente, entrevista semiestruturada com a mãe e aplicação de testes psicológicos 

padronizados (BPA; IFP II). Durante o processo de avaliação fez-se uma 

investigação sobre a visão da paciente em relação ao seu encaminhamento, sobre 

suas queixas e sobre sua história de vida, com o objetivo de levantar alguns 

marcadores de diagnóstico. A partir dos resultados encontrados no instrumento 

BPA, a jovem apresentou um déficit atencional no que se refere à concentração, 

onde a mesma apresentou classificação inferior. No que se refere aos resultados 

do IFP-II, a jovem apresentou características acentuadas em questões que 

envolvem deixar-se conduzir por sentimentos, fantasia, imaginação e 

introspecção. A partir das evidências levantadas e com a escuta da fala da 

avalianda foi possível compreender que a demanda e os rumos da queixa eram 

por atendimento psicoterápico. Assim, o desfecho indicou essa demanda mais 

urgente o que resultou no encaminhamento para o atendimento psicoterápico. 
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Palavras-chave: Entrevistas, Avaliação psicológica, Déficit de atenção. 
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PLANTÃO PSICOLÓGICO SOB O OLHAR DA PSICOLOGIA 

ESCOLAR 
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Resumo: 

O trabalho refere-se à prática de estágio em Psicologia Escolar, que visa 

construir/desenvolver formas de atuação críticas em Psicologia Educacional e 

oferecer um espaço de escuta e acolhimento à demanda escolar. A atuação atual 

do psicólogo associado à educação parte de uma perspectiva do profissional que 

necessita correlacionar os conhecimentos elaborados relativo ao funcionamento 

psíquico do sujeito aos processos de aprendizagem e desenvolvimento, comuns 

ao âmbito escolar (MARTINEZ, 2010). Perante esta concepção, pauta-se a prática 

do Plantão Psicológico nas escolas, onde esta técnica se qualifica por um serviço 

de tipo emergencial, em que a estagiária se encontra à disposição dos alunos, 

sendo ofertado este serviço via encaminhamento realizado pela coordenação e 

direção ou por iniciativa própria do discente, proporcionando assim uma maior 

abordagem de temas de cunho mais pessoal e crítico, uma vez que a estagiária 

não faz parte do quadro de funcionários da intuição escolar (TASSINARI, 1999 

apud BEZERRA, 2014). Quanto à metodologia, efetivou-se um levantamento 

quantitativo (GIL, 2002), com o intuito de dimensionar as demandas atendidas, 

com embasamento psicanalítico, em uma escola estadual, localizada no interior 

paulista. A partir deste levantamento, constatou-se que, dos 10 alunos atendidos, 

as demandas mais relevantes foram: problemas familiares (7), comportamento 

autolesivo (6), questões com identidade (5), indisciplina (1), dificuldade de 

aprendizagem (1) e bullying (1). Referente à demanda mais expressiva, entende-

se que para o desenvolvimento do sujeito, a família constitui parcela importante 

no estabelecimento de sua identidade (OUTEIRAL, 2008), compreendendo-se 

que no exercício da figura materna e paterna o sujeito pode internalizar algumas 

características, que colaboram no seu processo de constituição de identidade, 

exercendo parcela essencial na inserção do sujeito no mundo e o acesso deste a 
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concepções vinculares, Conclui-se, diante do que foi levantado, a importância de 

construir uma rede de apoio tanto no aspecto familiar como social. 

Palavras-Chave: Plantão Psicológico, Psicologia Escolar, Vínculos Familiares, 

Psicanálise. 
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Resumo: 

O final do Ensino Médio é visto como um momento de grande responsabilidade 

por muitos jovens. Trata-se de um período em que os alunos estão concentrados 

em decisões importantes para o futuro, entre elas a escolha profissional. Durante 

os últimos anos, a rede de ensino tem desenvolvido metodologias e materiais 

intensivos para a aprovação no vestibular de diversas faculdades. Contudo, tal 

preparatório muitas vezes é ofertado para alunos que ainda não traçaram um 

objetivo, possuindo pouco repertório que os orientem para uma escolha 

profissional, o que pode prejudicar seu desempenho acadêmico e o processo de 

formação de identidade. Neste sentido, a orientação profissional possibilita um 

espaço de diálogo que auxilie o jovem a se situar nesse momento, gerando 

condições para que ele possa definir qual a melhor escolha a ser feita. Por essa 

razão, os alunos de Psicologia da Universidade Estadual de Londrina 

desenvolveram um programa de Orientação Profissional, com cinco encontros, 

para os estudantes do Curso Especial Pré Vestibular (CEPV) localizada na mesma 

instituição. O objetivo do trabalho foi incitar reflexões acerca das variáveis 

relacionadas à escolha profissional como influência familiar, aspectos sociais, 
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autoconhecimento, habilidades, afinidade e inspirações, por meio de dinâmicas, 

roda de conversa e realização de teste psicológico. Compareceram aos encontros, 

em média, dois alunos. E nenhum estudante concluiu todo o processo, o que 

inviabilizou a produção de resultados mais acurados. Algumas hipóteses 

levantadas para a baixa aderência  

Palavras-chave: Orientação Profissional; Curso Pré-Vestibular; Ensino Médio. 
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Resumo: 

Este resumo trata de um relato de experiência de um Estágio Supervisionado em 

Psicologia do Trabalho realizado em uma penitenciária de regime fechado. Por 

isso, busca-se discutir a prática dos atendimentos psicológicos prestados aos 

trabalhadores penitenciários. O estágio aconteceu nas dependências da 

Penitenciária, onde foi realizado o plantão de atendimento aos trabalhadores pelo 

período de três horas semanais, visto que duas alunas atendiam individualmente 

os sujeitos em dias alternados, de acordo com seus respectivos turnos, bem como 

os diaristas. A teoria que embasou as análises e interpretações dos casos foi a 

Psicodinâmica do Trabalho, considerando a relação entre sofrimento e prazer no 

trabalho, bem como os recursos inconscientes utilizados para o equilíbrio da 

saúde mental e preservação da identidade dos trabalhadores. Durante os 

atendimentos, foi possível perceber nas falas, bem como na dificuldade pela 

procura do atendimento psicológico, certa resistência em relação ao serviço de 

Psicologia. Era comum discursos nos interstícios que apontavam a necessidade 

frente à participação dos atendimentos, porém na prática isso se dava de modo 

escasso. Essa conduta pode ser interpretada como decorrente da 

persecutoriedade vivenciada no ambiente prisional que acaba afetando os 

trabalhadores tanto nas relações com o trabalho quanto nas relações pessoais. 

Outro mecanismo explicitamente utilizado pelos trabalhadores penitenciários foi 

o recurso à virilidade que reforçava a dificuldade de adesão ao atendimento 

psicológico. Também foi possível identificar a influência das relações exteriores, 

principalmente familiares, no desempenho profissional e vice-versa. Portanto, 

por meio desse estágio pode-se perceber a importância de uma intervenção 

psicológica para os trabalhadores da penitenciária, visto que se trata de um 
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ambiente precário e ameaçador que influencia direta ou indiretamente na saúde 

mental dentro e fora dos muros.  

Palavras-chave: Psicologia; Trabalho Penitenciário; Clínica Psicodinâmica. 


