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APRESENTAÇÃO
O 1º E-book Curso de Psicologia da Univates – artigos e resumos sobre estudos e práticas docentes e
discentes tem como objetivo a divulgação das atividades e eventos realizados pelo curso durante uma parte daqueles
que são os dez anos de criação desse curso. Em destaque, dois eventos organizados pelo curso de Psicologia no ano
de 2016 e que também marcam a celebração deste decênio. Vale ressaltar que em todas as ações realizadas o corpo
docente e os(as) estudantes do curso tiveram importante participação, seja na organização, seja na contribuição
enquanto Comissão Científica.
Iniciamos com dois artigos onde duas atividades de extensão, coordenadas pela professora Dra. Suzana
Feldens Schwertner, são relatadas: Encontros & Contos e Projeções de Psicologia: Cinema em foco. Estas são duas
atividades transversais ao curso, que foram mobilizadas pelos(as) estudantes por meio das inquietações provocadas
nas disciplinas do curso. Na primeira, o foco está na contação de histórias e suas possibilidades enquanto tecnologia
de cuidado, sem esquecer-se da formação do acadêmico comprometido com a integralidade e a humanização.
O segundo, também com enfoque interdisciplinar, a partir de projeções de filmes previamente selecionados,
possibilitou debates de temas contemporâneos e importantes para a formação do(a) profissional psicólogo(a).
Seguimos com os resumos dos trabalhos apresentados na I Jornada da Psicologia: Infância e Adolescência,
realizada em agosto de 2016, cuja proposta foi discutir temáticas relacionada à infância e adolescência, com olhar
interdisciplinar. Além disso, proporcionou um espaço para compartilhar as experiências neste campo, por meio de
comunicações orais.
Para finalizar, os resumos da I Mostra de Trabalhos Acadêmicos de Curso de Psicologia/CCBS, onde
quatro eixos de discussão foram propostos para a apresentação oral dos trabalhos: Estágios/TCC; Pesquisa/
Extensão; Trabalhos Acadêmicos e Mundo Profissional. A aproximação dos(as) estudantes com diplomados(as) do
curso possibilitou uma aproximação com os efeitos da formação, quando egressos(as) puderam compartilhar suas
práticas profissionais. Além disso, as intervenções realizadas nos estágios e os resultados das pesquisas de Trabalho
de Conclusão de Curso possibilitaram o conhecimento do que vem sendo realizado nos campos de estágio e
pesquisas. Da mesma forma, estudantes e bolsistas que participam de projetos de Pesquisa e Extensão (cada vez
em maior número no curso de Psicologia) puderam compartilhar seus trabalhos, apresentando as mais variadas
interlocuções do “mundo psi” com outras áreas, como a Educação, o Ensino, a Matemática.
Este e-book é constituído não apenas para visibilizar todas as atividades que o curso de Psicologia vem
desenvolvendo ao longo de dez anos de sua criação; ele vem para mostrar que a formação em Psicologia na
contemporaneidade está comprometida com ações voltadas ao ensino, à pesquisa, à extensão e à assistência desde o
início de sua formação, já em seus primeiros semestres. Desse modo, envolve além da terapêutica e da prevenção, a
promoção e educação em saúde, a inserção da Psicologia em diferentes campos de estudo e pesquisa, os encontros
entre acadêmicos e comunidade em várias faces de atuação.
Importante ressaltar que estas atividades foram organizadas pelo Diretório Acadêmico do Curso de
Psicologia, Coordenação do Curso e corpo docente. Temos certeza que o sucesso das atividades só foi possível em
função do envolvimento de todos(as) atores(as).
Desejamos uma boa leitura a todos(as)!
Gisele Dhein
Suzana Feldens Schwertner

Organizadoras
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SOBRE ENCONTROS & CONTOS: HISTÓRIAS
DE UM GRUPO DE CONTAÇÃO/ESCUTAÇÃO DE
HISTÓRIAS
Suelen Beal Miglioransa
Denise Fabiane Polonio
Dra. Suzana Feldens Schwertner

1 ERA UMA VEZ...
Poderíamos começar esse artigo falando em “Era uma vez, na escola encantada, um grupo de alunas que, junto de
sua professora, a princesa do reinado dos contos, queria sair da sala de aula e ir por entre as ruas amareladas e sujas do reinado para
contar histórias e colorir os dias...”. Mas não o fazemos, pois o que aqui viemos contar não é parte de encantadores e
fantasiosos livros, são histórias reais. Histórias não menos encantadoras e não menos lúdicas (e, quem sabe, até não
menos ficcionais), mas histórias de encontros reais que possibilitaram, na vivência da formação de um Curso de
Psicologia, outros modos de contar e escutar (d)os sujeitos. Histórias que implicaram a formação das estudantes,
produzindo nestas outros modos de ser, fazer e vivenciar suas práticas profissionais.
Abordaremos, ao longo desta escrita, os percursos de um grupo de contação de histórias, que teve início
em uma disciplina da grade curricular do curso de Psicologia da Univates, denominada Psicologia Hospitalar.
Apresentaremos sua criação, desdobramentos e as histórias do grupo, desde a sua formação, atividades de contação
desenvolvidas em escolas, atividades de estudo e eventos, grupos de leitura e outras tantas poesias que permearam
esse encontro entre um grupo especial de adoradores de história que sofrem de uma “paixonite patológica por
livros”: o grupo Encontros & Contos (2012-2014).
Figura 1: Grupo Encontros & Contos

Fonte: Arquivo pessoal (da esquerda para a direita: Suelen, Mariana, Suzana, Carla e Denise).

2 DOS ENCONTROS (E CONTOS) INICIAIS
Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira. E transforma em companheiro cada medo que ela
tinha… (BUARQUE, 2003, p. 33)
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Essa história teve início no ano de 2012, na disciplina de Psicologia Hospitalar do Curso de Psicologia da
Univates. Ao longo dos estudos sobre hospitalização da criança e a partir das provocações artísticas apresentadas
pela professora da disciplina, por entre histórias, esculturas e filmes, algumas alunas propuseram a criação de um
grupo de estudos para se pensar uma futura prática de contação de histórias em ambiente hospitalar.
Mobilizadas, também, por projetos relacionando a ludicidade e o brincar, já desenvolvidos em outros
espaços de formação e de atenção em saúde, se iniciaram as atividades de estudo em setembro de 2012. A cada
semana, cinco acadêmicas1 e a professora se reuniam em encontros de uma hora e meia de duração, realizados
na Brinquedoteca da universidade. Nesses encontros, o que estava em jogo era a experimentação com o outro e
consigo, o brincar e o contar se uniam aos estudos e ao sensível. Eram realizadas leituras sobre conceitos relacionados
à humanização, teorias e técnicas de contação de histórias, experimentações referentes ao exercício da contação e
seleção e catalogação de contos para posterior atividade em espaços de saúde.
O objetivo inicial do trabalho proposto foi adquirir, enquanto acadêmicas, experiências sobre os processos
de humanização e desenvolver potencialidades nos cuidados em saúde, buscando compreender os conceitos de
integralidade, saúde e humanização em ambientes de saúde. Além de buscar desenvolver ludicidade, capacidade
imaginativa e criatividade de pacientes, profissionais de saúde e estudantes e possibilitar às estudantes uma formação
diferenciada, preconizada por um olhar ampliado, focando a saúde não como ausência de doença, mas como um
fator que permeia todo o processo de cuidado. Em meio a isso tudo, as histórias: crônicas, poesias, contos – todos
os gêneros literários costuravam nossos encontros.
Os meses se passaram e o grupo seguiu em estudos e capacitações. Descobriram-se corredores e prateleiras
da biblioteca – especialmente aqueles dedicados à literatura infantil e às poesias –, garimparam-se contos preferidos,
romances encantadores e poemas de arrancar suspiros. Abriram-se os livros e de lá saltaram as maravilhosas
personagens e os envolventes enredos que, a partir das intensidades desses encontros, transformaram cada uma
das participantes do grupo. E desvendaram-se espaços possíveis de compartilhar histórias: com a realização de
oficinas de contação de histórias para estudantes da área da Saúde e demais interessados; com convites para roda
de conversas em disciplinas da graduação, além da participação em eventos científicos, com a apresentação de
trabalhos.
Ao fim do ano, entre as badaladas dos sinos do Natal e os fogos que anunciavam a chegada de 2013,
as integrantes do grupo produziram a escrita de um projeto de extensão a ser realizado em um hospital de um
município do interior do Rio Grande do Sul. O projeto, que apresentava o nosso desejo de contar histórias na
unidade de internação onco-pediátrica, fora apresentado aos gestores e profissionais do serviço e avaliado por uma
Comissão de Ética e Pesquisa, que apresentaram uma contraproposta: contar histórias em um grupo de apoio a
pacientes e familiares no ambulatório de aplicação de quimioterapia do hospital. E foi assim que, em maio de 2013,
a “A moça tecelã”, “A menina que só pensava em daqui a pouco”, “Glória” e a “A chapeuzinho amarelo” foram
apresentadas a pacientes em tratamento quimioterápico, bem como a seus acompanhantes, familiares que se faziam
presente neste grupo.
3 DOS CAUSOS E CONTOS
Podem transitar entre os rodeios da teoria que acalma e os arroubos da prática que corta. Tudo se completa. Nada
se completa. Eu conto para ter esperança (GUTFREIND, 2016, p. 166).

Contos e esperança. Combinação sem igual proposta por Celso Gutfreind, que acomoda em um mesmo
momento e espaço algo que corta e acalma, “para apagar a dor e acender a esperança (idem, p. 167). Para Pereira
e Gomes (2012), a contação de histórias tem a potência de quebrar as expectativas dos ouvintes e trazer a fantasia
1

A acadêmica Dirce Becker Delwing iniciou como componente do grupo, mas no ano de 2013 não seguiu na atividade. Não poderia
deixar de ser lembrada neste percurso de memórias afetivas de nosso trabalho.
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à tona. Ela estimula a criatividade, a imaginação e chega a ser tão especial e marcante para o ouvinte que pode até
mesmo produzir efeitos na sua maneira de pensar e agir.
Porém, no ambiente hospitalar contar histórias traz suas peculiaridades. Estamos falando de um espaço
que causa desconfortos físicos, emocionais e sociais, que carrega o peso da fragilidade da vida e da vivência de
doenças crônicas ou agudas. Internar em um hospital ocasiona mudanças de hábitos e rotinas à pacientes, familiares
e cuidadores. Aos profissionais de Saúde, é importante a sensibilidade na atenção prestada, produzindo em seus
processos de trabalho práticas mais humanizadas de cuidado com estes pacientes, através de uma atenção singular
e compreensiva quanto ao processo de hospitalização/adoecimento (ANGERAMI-CAMON, 2010).
Conforme o grupo de contação teve a aprovação por meio do projeto de extensão apresentado ao hospital
para iniciar os seus trabalhos, um novo desafio se lançou: contar histórias para adultos. Ampliaram-se os horizontes,
seguiram-se com estudos e pesquisas mais aprofundados, tudo para melhorar as técnicas de contação e a seleção
de novas histórias para compartilhar com os participantes, que agora era composto por um público-alvo diferente
do imaginado.
A literatura estudada durante os encontros do grupo referia-se à contação de histórias voltada a grupos
infantis. Por isso, a nova proposta, de trabalhar com adultos, trouxe-nos o desafio de compor uma nova metodologia
de trabalho para o andamento do grupo. A operacionalização dessa metodologia mostrou-se muito rica e, inclusive,
uma porta de entrada para um novo conceito ao grupo, aquilo que denominamos de “escutação” – e que foi
adicionado ao título deste trabalho.
Aconteceram, no decorrer de 2013, cinco encontros junto ao grupo de apoio da quimioterapia do hospital.
Eram pacientes e acompanhantes atendidos no ambulatório do hospital, naturais do município ou não, que
compareciam ao espaço do grupo antes de realizar sua sessão de quimioterapia. No decorrer dos encontros realizados,
com a duração de 45 minutos, era proposta uma atividade interativa de apresentação dos pacientes, familiares e
profissionais de saúde, sugerindo que nos contassem sobre uma história (livro ou causo) que lembravam de sua
infância. Alguns participantes pareciam resistentes, apenas falavam seus nomes e afirmavam não ter histórias para
compartilhar.
Mas, com o desdobrar da atividade e a intimidade com as histórias, as páginas dos livros resgatados da
memória possibilitaram que uma história fosse trazendo outra e os participantes e profissionais de saúde sentiramse incentivados e motivados a dividirem suas histórias de vida, se encontrarem e contarem. Após o momento de
apresentação que tomava cerca de 25 a 30 minutos do encontro, surgia o momento dos livros físicos trazerem
histórias, e contávamos as histórias selecionadas ou suas versões por nós elaboradas, apresentando o livro e os
autores das obras.
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Figura 2: Encontros & Contos no hospital

Fonte: Arquivo pessoal (da esquerda para a direita: Mariana, Denise, Suzana, Suelen e Carla).
Das contações que aconteciam ao longo do grupo, despertava-se em alguns participantes ainda mais a palavra

e a fala, traziam suas impressões, comentários, ideias e lembranças suscitadas. Para Meregue (2007), contar histórias
não é apenas um ato intelectual, mas espiritual e afetivo. Por isso, as histórias contadas de forma espontânea, a
partir do que o sujeito carrega em sua bagagem de cultura e experiência de vida são extremamente importantes.
Houve vezes, porém, em que o silêncio permanecia, evidenciando a necessidade de reflexão, de atenção e de um
tempo para elaboração. Eram as produções ocasionadas pelos encontros. Eram forças produzidas pelas histórias,
que possibilitavam aos narradores e ouvintes caminharem juntos na trilha de um enredo e serem movidos por
uma vibração recíproca de sensibilidades, que se diluía no ambiente real ante a magia da existência ou ausência da
palavra que comove e enleva (PEREIRA; GOMES, 2012).
No entrecruzamento das potências e considerações que surgiram, observou-se que a ludicidade ofertada
pelas histórias possibilitou que os pacientes não apenas vivenciassem o tratamento de sua patologia, mas se
encontrassem com novos significantes para o seu processo de cuidado. A história compartilhada vincula, produz
encontros (entre estudantes, pacientes, familiares e profissionais da Saúde e Educação) e desperta lembranças por
parte de todos os envolvidos. A escuta de histórias possibilita ao sujeito sentir emoções importantes como o bemestar, a alegria, o medo, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, a tristeza e a raiva e viver profundamente todas as
emoções que as narrativas provocam, pois uma história, quando contada, permite um ouvir, sentir e enxergar com
olhos imaginários (PEREIRA & GOMES, 2012).

4 DOS IMPACTOS DAS HISTÓRIAS NO MEIO ACADÊMICO
O novo encontro pode remodelar o anterior. Nada, aliás, poderia ser mais forte do que a novidade afetiva para combater a
repetição inexpressiva (GUTFREIND, 2016, p. 60).

Um dos movimentos que seguiram a atividade de extensão realizada no hospital impactou em
desdobramento das discussões e reflexões por meio da apresentação de trabalhos em eventos científicos. Um dos
primeiros trabalhos apresentados foi “Encontros & Contod no ambiente hospitalar: troca de histórias no cuidado
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em Saúde”. Na imagem que segue, Denise e Suelen junto ao pôster do trabalho apresentado no XVII Encontro
Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO), em outubro de 2013.
Figura 4: Apresentação de trabalho em evento

Fonte: Arquivo pessoal (Denise e Suelen).

Movidas pelo interesse de aperfeiçoar as experiências acerca da contação de histórias, e a partir do encontro
com outras áreas de conhecimento e as trocas que se iniciaram entre a professora do grupo e o escritor, médico,
psiquiatra e psicanalista Celso Gutfreind, organizou-se um evento que possibilitou a vinda de Gutfreind até a
Univates. Momento de pura sensibilidade, de experimentar um espaço de escuta a partir das muitas experiências do
autor com a contação e “escutação” de histórias. Esse encontro, realizado em 13 de maio de 2014 e intitulado como
“Psicanálise: viagens através da literatura”, foi um momento de produção de muitos sentidos e boas experiências, pois
a forma leve, lúdica e sensível com que o escritor falou de suas experiências implicou os acadêmicos, comunidade
e profissionais presentes e tornou-se um momento rico e de muitas trocas.
Figura 3: Evento Psicanálise: viagens através da literatura

Fonte: Divulgação Univates.
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Além disso, este encontro potencializou ainda mais o desejo de continuar contando, escutando, produzindo
e implicando-se por novas histórias. Dessa forma, as integrantes do grupo passaram a pensar em formas de
compartilhar as experiências obtidas no grupo e continuar as trocas. Iniciou-se mais intensamente a produção de
resumos e a participação em eventos científicos ao longo do ano de 2014.
Tais encontros foram ricos e se expandiram até mesmo em trocas internacionais, em eventos como a II
Jornada de Psicología Uniminuto: Salud Mental Hoy, promovida pela Uniminuto (Colômbia), realizada em 06 de
maio de 2014. Com o tema “Encontros & Contos: um olhar diferenciado na formação de profissionais da saúde”, o
trabalho feito pelas estudantes Carla da Rosa, Denise Polonio, Mariana da Silva e Suelen Miglioransa, coordenado
pela docente Suzana Feldens Schwertner, foi exposto aos alunos e professores da Uniminuto por meio de recursos
informatizados e uso de Skype.
Figura 5: Denise apresenta videoconferência via Skype

Fonte: Divulgação Univates.

Nesse mesmo ano, o grupo foi convidado a elaborar uma oficina de contação de histórias no IV Seminário
de práticas em Educação e Saúde e III Simpósio da Clínica Universitária Regional de Educação e Saúde (CURES),
na Univates, evento este voltado a acadêmicos e profissionais da saúde. A tarde da oficina foi um constante
movimentar, permeado por reflexões referentes à escuta, à amplitude do olhar, à saúde do cuidador e das aberturas
para o contato com o outro, com o movimento, com o sentimento, com o diferente e com instigante.
Figura 6: Oficina realizada no Simpósio da CURES

Fonte: Arquivo pessoal (da esquerda para a direita: Suzana, Denise, Suelen e Carla).
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5 ERA UMA VEZ... E PARA SEMPRE!
Todas as experiências vivenciadas pelas integrantes do grupo produziram, além das experiências sobre os
processos de humanização e potencialidades nos cuidados em saúde, novas formas de construir e operacionalizar
as práticas cotidianas, pois instigaram a busca de um olhar mais sensível, mais acolhedor e mais permissivo a
escutar, valorizar e produzir sentido às histórias que compõem o contexto dos sujeitos inseridos nos espaços de
saúde. Acima de tudo, proporcionaram uma ampliação nas formas de se produzir psicólogas, hoje residentes na
área de Psicologia Hospitalar, pois a experiências que os encontros e os contos lhes proporcionaram, somam-se as
ferramentas do seu fazer psi, onde diariamente possibilitam espaços de contação e “escutação” entre terapeuta e
pacientes.
Em 2016, a professora Suzana foi convidada a ministrar uma oficina sobre contação de histórias na Semana
Nacional do Brincar, na Univates. Às vésperas do evento e mobilizada por lembranças de Encontros & Contos,
ela brincou com as palavras e elaborou uma escrita, embalada pelas histórias e pelos encontros que o grupo viveu
nestes anos de trabalho. É com esta singela homenagem que concluímos o texto, sempre torcendo para novos
encontros & contos, aqui, acolá, em qualquer lugar:
ERA UMA VEZ...
Era uma vez
Foi assim que me falaram
na primeira vez
que uma história me contaram.
Era uma vez
Princesas e fadas
Príncipes e cavalos alados
Uma bruxa endiabrada
Tapete voador
E uma Chapeuzinho assustada
Era uma vez uns dentes de rato
Um pum fedorento
Almofada querendo nunca mais se separar
E um caçador sedento
Era uma vez… são tantas histórias e tantos encontros:
A Maria que ia com as outras
A Heleninha e seu ursinho de estimação
A Glória e seu filho artista de TV,
A menina que só pensava em daqui a pouco...
E eu, que imaginava isso tudo
E criava tantas outras histórias
Com todas essas que me contavam...
Era uma vez...
Não! Peraí!
Voltem de novo
E contem tudo outra vez!
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PROJEÇÕES DE PSICOLOGIA - CINEMA EM
FOCO: EM FOCO, A FORMAÇÃO
Carla Heloisa Schwarzer
Michele Dametto Rui
Dra. Suzana Feldens Schwertner
Os filmes sempre nos cativam de alguma forma: têm aqueles que nos fazem rir, os que fazem chorar, os
filmes que nos assustam e também têm aqueles que nos fazem refletir e questionar. Na universidade vivenciamos
experiências com filmes que nos ajudam a exemplificar teorias e conceitos estudados em aula ou que fomentem
a discussão sobre um determinado tema como, por exemplo, morte, eutanásia, imagem corporal, sociedade,
envelhecimento, família etc.
Em várias disciplinas nós assistimos a filmes, sendo estes uma forma diferenciada que temos para incrementar
as discussões, além das experiências apontadas pelos professores e dos estágios curriculares e voluntários. O
interessante é assistir ao filme e perceber como suscita debate entre a turma, como podemos estabelecer relações
com outros filmes, com a teoria abordada na disciplina. E por que não fazer dessa ideia uma atividade de extensão,
com a participação de estudantes de diferentes semestres e disciplinas reunidos para conversar sobre os filmes e
os temas em discussão pela Psicologia? Convidamos, então, a professora Suzana Schwertner para fazer parte da
organização e ela aceitou.
Duarte (2009) comenta que em meio à nossa sociedade audiovisual, é fundamental conhecer essa linguagem
– a do cinema – que nos permite transitar pelas mais diversas áreas de saber. Além disso, recentes estudos que se
propõem a investigar as articulações do espectador com os filmes, especialmente por meio de propostas produzidas
em âmbito acadêmico (FISCHER, 2011; SCHWERTNER, 2012; FISCHER; MARCELLO, 2016) discutem a
importância de proporcionar espaços para a fruição e o debate de obras cinematográficas de destaque, produzidas
nos mais diferentes países – destacando, de modo especial, sua participação na formação estético-estética
dos estudantes. Para Schwertner (2012, p. 02), que realizou seu trabalho de pós-doutorado assistindo a filmes
previamente selecionados com jovens do 2º ano do Ensino Médio e discutindo com os mesmos após a projeção,
“[...] o trabalho de análise e recepção de filmes possibilita a ampliação das formas de ver e olhar as imagens na
contemporaneidade, além de contribuir para ampliar o locus de aprendizagem”. Foi por meio desta proposta que o
“Projeções de Psicologia: cinema em foco” se construiu.

A CONSTRUÇÃO DO PROJEÇÕES
O presente capítulo tem como objetivo apresentar as três edições da atividade de extensão chamada
“Projeções de Psicologia: Cinema em foco”, que surgiu de uma demanda das próprias estudantes, em 2015,
instigadas pela sétima arte como forma de produzir histórias de vida com a capacidade de abordar assuntos tão
complexos. A proposta é possibilitar espaços não formais de aprendizagem, nos quais os mediadores e participantes
trocam experiências, conhecimentos, sentimentos, por meio de diálogos – não em forma de palestras, mas com a
metodologia de assistir ao filme em conjunto e posterior discussão.
Quem nunca organizou algum evento acredita que é fácil, tranquilo. Que nada! Demanda muito tempo e
investimento pessoal. Ainda mais quando se trata de filmes. Tínhamos uma lista de produções cinematográficas
interessantes que poderiam possibilitar debates riquíssimos entre os participantes. Como reduzir? Quais filmes
selecionar? E quais temas norteadores para discussão? Começamos a planejar desde maio de 2015, e como pioneiras
na ideia, pensamos, primeiramente, em direcionar para a Psicologia: convidamos professores do nosso curso e cada
um era responsável por convidar um estudante para auxiliar na mediação.
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Não queríamos que a atividade fosse uma palestra, na qual o saber estivesse concentrado na posição do
professor, mas sim um diálogo dinâmico, enriquecedor e também teórico entre os participantes; o mediador
assistiria previamente ao filme, embasando teoricamente para disparar aos participantes seus questionamentos,
pensamentos, impressões e sentimentos referentes ao filme. Professor? Estudante? Mediação? Isso mesmo! Como
somos acadêmicas, acreditamos que uma forma de aproximar os estudantes dos professores e colocá-los como
responsáveis de uma discussão seria essa a dupla estudante-professor na mediação. Não somos nós que convidamos
os estudantes, são os professores: outra estratégia para estreitar o laço entre esses atores.
A proposta foi, então, realizarmos um encontro mensal aos sábados à tarde, com duração de três horas
(início às 13h30min e término previsto para as 16h30min), pois os estudantes e funcionários que trabalham à noite
na Univates não dispõem de muitos horários alternativos para a participação em evento – os sábados pela manhã,
muitas vezes, são ocupados por aulas. Como a primeira edição foi voltada somente aos colegas e professores do
curso de Psicologia, utilizamos a lista de e-mail institucional dos colegas de curso, a página do Facebook do Diretório
Acadêmico de Psicologia e os nossos próprios perfis do Facebook para fazer a divulgação – sempre contando com o
apoio e divulgação da coordenação do curso de Psicologia.

A PRIMEIRA EDIÇÃO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2015 (2015/B)
Organizamos, então, a nossa primeira edição, que ocorreu no semestre 2015/B: composta por cinco
encontros, um em cada mês, aos sábados à tarde. Escolhemos o filme “Cisne Negro” (Black Swan, 2010, USA,
dirigido por Darren Aronofsky), para o primeiro encontro do “Projeções de Psicologia”, no dia 15 de agosto,
mediado pela professora Luciana Barcellos Fossi e pela estudante Michele Dametto Rui. Neste encontro, discutimos
sobre as percepções de corpo, a relação mãe-bebê, bulimia, psicose, a importância do trabalho nos modos de ser
do sujeito, principalmente em trabalhos que exigem árduos treinamentos, como o de uma bailarina, que tem a
duração mais curta e pode ser interrompido, como no caso do filme, por uma gravidez.
O segundo encontro foi dia 26 de setembro, com a apreciação do filme “Ela” (Her, 2013, USA, direção
de Spike Jonze), mediado pelo professor Mario Francis Petry Londero e pela estudante Carla Heloisa Schwarzer.
A partir do filme, problematizaram-se questões como a subjetivação dos relacionamentos no contemporâneo, a
inserção cada vez mais significativa das tecnologias e mídias digitais no cotidiano, as relações afetivas e de amizade,
permeadas - criadas e fomentadas muito mais por intermédio das tecnologias, por encontros cotidianos.
Figura 1: Marca páginas (mimos) dos filmes “Cisne Negro” e “Ela”

Fonte: Michele Dametto Rui (arquivo pessoal).
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No dia 17 de outubro aconteceu o terceiro encontro da primeira edição, com a exibição do filme austríaco
“A fita branca” (Das weiße Band, 2009, dirigido por Michael Haneke), que foi mediado pela professora Gisele Dhein
e pela estudante Sara Ribeiro Kronbauer. No debate abordamos as questões de grupo, autoritarismo, as relações
entre pais e filhos, os papéis e funções das crianças, contextualizando-os em uma época anterior à Primeira Guerra
Mundial.
No dia 14 de novembro foi exibido o filme francês Amor (Amour, 2013, direção de Michael Haneke), que
teve a mediação da professora Bernardete Pretto e da estudante Stéfani Camila Wassem. No momento de debate,
discutiu-se sobre velhice, o processo de envelhecimento, morte, família, música e arte, quem cuida da pessoa idosa
e o amor.
E o último encontro da primeira edição aconteceu no dia 05 de dezembro, com a exibição do filme norteamericano Clube de Compras Dallas (The Dallas Buyer’s Club, 2014, direção de Jean-Marc Vallée) e teve como
mediadoras a professora Olinda Maria de Fátima Lechmann Saldanha e Karla Regina Künzel. Os temas do debate
giraram em torno da sexualidade, homofobia, machismo, DSTs, preconceito e medicação.
Um detalhe que realizamos na primeira edição foi presentear cada participante e mediador com um mimo.
Este mimo tinha o intuito de ser uma lembrança do encontro relacionado a algum aspecto do filme que havíamos
assistido: para o filme Cisne Negro, fizemos um marca página com frases do filme; no filme Ela também se elaborou
um marca página, mas esse com formato de celular, retomando as lembranças da presença das tecnologias (Figura
1); no filme A fita branca foi entregue um lápis envolvido por um laço branco, remetendo à fita branca utilizada
nos personagens da obra; no filme Amor, um pacote de balinhas do coração; e no filme O clube de compra Dallas,
confeccionamos uma caixinha de remédios com algumas balas dentro. Também confeccionamos, como forma de
agradecimento aos mediadores, um bloco de nota personalizado de acordo com o filme que cada um mediou.

A SEGUNDA EDIÇÃO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016 (2016/A)
Iniciamos a segunda edição com a ideia de articular interdisciplinaridade no projeto Projeções: mixando,
somando conhecimentos e experiências ao convidar profissionais e estudantes de outros cursos para participar das
mediações e debates. Além disso, organizamos os encontros por meio de temas individuais traduzidos em frases,
as quais pudessem despertar no participante e mediador a curiosidade acerca do filme e do assunto que poderia ser
abordado nos encontros. Não utilizamos as frases como forma reducionista da discussão, detendo-se somente no
que a frase-tema pode incitar; mas, sim, como centelha e provocação que os filmes podem fazer surgir.
Neste momento do desenvolvimento das atividades, iniciamos a divulgação mais ampla do Projeções:
visitas a rádios (Univates FM e Light FM), além de publicação de artigos em jornais de notícias foram estratégias
utilizadas para difundir nosso trabalho. Esses meios de divulgação foram eficazes para trazer participantes de fora
da comunidade acadêmica, também interessados em cinema e em discussões. Na imagem a seguir, Carla e Michele
aparecem junto com o radialista Alexandre Weissheimer, na tarde de 22 de abril, para a divulgação do primeiro
filme da segunda edição da atividade de extensão.
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Figura 2: Divulgação do projeto Projeções na Rádio Univates FM

Fonte: Suzana Feldens Schwertner (arquivo pessoal).

O dia 23 de abril marcou a estreia da segunda edição, com a exibição do filme espanhol Mar adentro
(Espanha, 2004, direção de Alejandro Amenábar), cujo tema abordado foi “Temos o direito de morrer?”, e contou
com a mediação da professora do curso de Direito da Univates Alice Kramer Iorra Schmidt e das estudantes de
Direito Fernanda Diehl e Litchele Jaeger. Alguns assuntos discutidos no momento do debate foram: eutanásia,
direito de viver e de morrer com dignidade, escuta dos desejos do paciente e dos desejos e vontades da família, os
segredos familiares (raiva, silêncio, vergonha) descobertos quando há um enfermo ou no processo da morte.
No mês de maio, tivemos a programação habitual do mês, com a exibição do filme francês Minhas Tardes
com Margueritte (La tetê en friche, 2010, direção de Jean Becker), com a mediação das professoras do curso de
Letras Juliana Fuchs e Grasiela Bublitz e do estudante do curso de Letras Brendom Lussani. Como tema “A leitura
produzindo bons encontros”, a discussão girou em torno dos processos de aprendizados e os espaços onde ela
acontece, leitura, alfabetização, aquisição da linguagem na infância, família, cuidado de idosos e as relações e
encontros que permeiam os seres humanos.
Em maio de 2016 comemorou-se os 15 anos da Reforma Psiquiátrica no Brasil, por meio da Lei nº 10.216
sancionada em 2001. Pensamos, a partir desta data especial, em proporcionar no Projeções o debate sobre temática:
mesmo tendo políticas públicas de saúde e assistência voltadas para o cuidado da “loucura”, é um tema que merece
ainda mais destaque em sala de aula – e fora dela. Fizemos uma edição especial, na sexta-feira à noite, dia 13 de abril,
conversando sobre “Reforma Psiquiátrica e os diferentes modos de cuidar”; nesse encontro assistimos ao filme
italiano: Dá pra fazer (Si può fare, 2008, direção de Giulio Manfredonia). Foram convidados como mediadores a
professora Pâmela Machado, da Psicologia, o professor Roberto Lima, do curso de Medicina, e a estudante do curso
de Psicologia Andiely Dreyer. Para este encontro, reservamos um dos auditórios para que mais pessoas pudessem
participar e trocar ideias acerca do tema polêmico nas discussões sobre saúde mental no Brasil. A participação de
estudantes e residentes de Medicina, bem como a presença de um número maior de estudantes de Psicologia
chamou nossa atenção.
No dia 18 de junho aconteceu a exibição do filme Edifício Master (2002, Brasil, direção de Eduardo
Coutinho). Teve como tema “A riqueza da história de cada um” e a mediação do professor do curso de Comunicação
Social – Publicidade e Propaganda, Flávio Roberto Meurer. O filme despertou nos participantes a discussão de
assuntos como a singularidade da história de cada um dos personagens do documentário (e de todos nós), o edifício
e a cidade do Rio de Janeiro como meios de realização de sonhos e ambições, as formas de filmagem específicas do
documentário e o espaço físico como formador e mediador de relações.
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Figura 3: Flyer de divulgação do Projeções, mês de junho/2016

Fonte: Divulgação Univates.

O último encontro foi realizado no dia 03 de julho, com a exibição do filme francês: O fabuloso destino
de Amélie Poulain (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 2001, França, direção de Jean-Pierre Jeunet). O encontro,
que contou com a mediação da professora de Psicologia Alice Grasiela Cardoso Rezende Chaves e a estudante
de Psicologia Dirce Becker Delwing, teve como tema “O cuidado de si como cuidado do outro”. As mediadoras
entregaram a todos os participantes uma caixinha que tinha o intuito de fazer refletir: “O que estaria dentro dessa
caixinha e mudaria completamente a sua vida?”. A pergunta produziu reflexões sobre cada um de nós e fez a ligação
com o filme, no momento em que Amélie encontra uma caixa em seu apartamento onde ela começa uma jornada
que muda completamente a sua vida e lhe proporciona um novo sentido.
Figura 4: Mimo entregue pelas mediadoras (03/07/2016)

Fonte: Suzana Feldens Schwertner (arquivo pessoal).
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A TERCEIRA EDIÇÃO: PRIMEIRAS REFLEXÕES SOBRE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016 (2016/B)
Na terceira edição, decidimos continuar nos experimentando e com a ideia de ter conosco professores e
estudantes de diferentes cursos para fazer a mediação; mas dessa vez todos os filmes destacariam um tema central:
família. Como abordamos em uma coluna de opinião, publicada recentemente:
Escolhemos o tema família pois o mundo contemporâneo está nos convocando, cada vez mais, a pensar
sobre esta temática. Não propomos um esgotamento e definições desta tão complexa trama – as famílias
–, mas sim um tecer de possibilidades e de diálogos abordando as relações familiares, como é e por quem
é composta a família, seus segredos, os afetos relacionados à proximidade e ao distanciamento de alguns
membros, as tão temidas discussões sobre morte e luto. Para tanto, selecionamos três obras atuais, desta
vez por coincidência, todas obras norte-americanas, e cinco convidados ilustres para conversar sobre esta
proposta (RUI; SCHWARZER, SCHWERTNER, 2016, p. 2).

Os filmes, datas e mediadores selecionados foram: no dia 10 de setembro o filme Para sempre Alice
(Still Alice, 2014, com direção de Richard Glatzer e Wash Westmoreland), com mediação da professora Magali
Quevedo Grave e estudante do curso de Fisioterapia Laura Bastianel. Dia 22 de outubro, o segundo encontro, com
a exibição do filme A Família Savage (The Savages, 2007, com direção de Tamara Jenkins) e mediação da professora
de Enfermagem Giselda Hahn. E no dia 16 de novembro a exibição do filme Estão todos bem (Everybody’s Fine,
2009, com direção de Kirk Jones), com mediação da professora de Psicologia Priscila Pavan Detoni e da estudante
Geni Inês Antoniazzi.
Figura 5: Flyer digital de divulgação “Para sempre Alice”

Fonte: Divulgação Univates.

Até o momento da escrita deste artigo, o primeiro encontro da terceira edição já havia ocorrido. Nesse
encontro debatemos sobre a doença de Alzheimer e suas complicações, o modo singular que atinge à família e ao
paciente, como a família e o paciente lidam com o diagnóstico, prognóstico e o processo, a reestruturação familiar
frente uma doença degenerativa e particular que é o Alzheimer.
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AVALIANDO A PRIMEIRA EDIÇÃO
Elaboramos um formulário ao final da primeira edição (2015B) e enviamos aos participantes para
conhecer as impressões deles sobre a atividade, do espaço em que ela ocorreu, organização do ambiente, papel dos
mediadores e suas contribuições, a escolha dos filmes e também pedimos sugestões. Os participantes afirmaram
que a organização do ambiente e do evento foi muito positiva, pela primeira sala ser aconchegante e acolhedora.
Em três encontros utilizamos uma das salas temáticas do curso de Pedagogia, localizada no prédio 3 da Univates;
tal sala contém sofás, pufes e cadeiras, o que torna o espaço menos rígido e formal. Contudo, esta mesma sala não
oferecia boa iluminação para assistir aos filmes, não era muito escura, o que prejudicava a qualidade da imagem.
Então, no último encontro utilizamos as salas 100 e 102 do prédio 16, auditório e sala de espelhos da CURES,
respectivamente, onde é possível uma melhor exibição da imagem por ficar totalmente escura.
Os participantes elogiaram a escolha criteriosa dos filmes, reconhecendo que “muitos (filmes assistidos)
fogem da nossa linha de filmes que seriam vistos em casa” (sic), sendo esse o diferencial do Projeções. Sugerem
outras obras para as próximas edições, assim como confirmaram nossa ideia de que os mediadores são fundamentais
para a circulação da voz e opinião de todos, suscitando provocações e questões para o grupo debater.
Todos os participantes compartilham da mesma opinião: o Projeções é uma atividade de extensão que tem
muito a contribuir, como nos exemplifica um dos participantes: “(os encontros) São fundamentais, principalmente
para a desconstrução de que os processos de ensino e aprendizagem se dão somente em sala de aula” (sic), e
também “para a formação de um profissional diferenciado” (sic).

A EXPERIÊNCIA DE “DIRIGIR” O PROJEÇÕES
Pudemos perceber, por meio da atividade “Projeções de Psicologia: Cinema em foco”, um flutuar pelos
mais diversos temas, dialogando, por exemplo, sobre como acontecem os relacionamentos afetivos na sociedade
contemporânea, quais as implicações de uma vida, amizades e namoros mediados pelas tecnologias digitais, ou, no
caso do filme “Ela” (Her, 2013, assistido na nossa primeira edição, em 2015B), o relacionamento entre o personagem
principal com um Sistema Operacional e o distanciamento que há entre ele e outras pessoas. Divagamos sobre
a trilha sonora selecionada para as produções, os efeitos especiais de câmera, a linguagem dos personagens, as
vestimentas e caracterização, o uso das cores, a abordagem das temáticas.
Ao final da primeira edição também nos reunimos para avaliação da primeira edição e estruturação da
segunda: percebemos que a nossa proposta foi recebida com êxito pelos colegas de curso, professores e participantes
do encontro, ressaltando a importância de espaços não formais de aprendizagem. Dessa forma, seguimos com a
proposta do Projeções para a segunda e terceiras edições, reinventando-se em cada uma.
Para a segunda e terceira edição convidamos professores e estudantes de outros cursos para criarmos uma
rede interdisciplinar de saber, construindo diálogos com outros cursos diálogos e expandindo nosso olhar sobre
os filmes, além de buscar atingir um público maior e mais diversificado. Outra ideia foi atribuir a cada encontro
um tema, para poder orientar o participante do que se trataria o tema do filme e em torno de que assunto giraria o
debate. A vivência da interlocução do saber entre diversos cursos possibilitou debates riquíssimos, oportunizando
trocas de conhecimentos e vieses diferentes, construindo em conjunto os encontros do Projeções.
A organização de uma atividade de extensão relacionada ao cinema requer investimento de tempo para
estruturar os encontros (datas, horários, salas), conhecimento da área de interesse de professores para saber quem
convidar para mediação, persistência na divulgação interna e externa. Muitas surpresas aconteceram no decorrer
das edições, algumas boas e outras não, mas sabemos que não estamos livres disso: a resiliência e pensamento
rápido devem ser trabalhados nesses casos. Fomos nos experimentando em várias situações relacionadas à estrutura
dos encontros: troca de salas, horário, dificuldades na organização dos equipamentos, mimos para os participantes
e mediadores, modificando quando necessário e buscando viabilizar a melhor experiência fílmica para todos.
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O Projeções de Psicologia: Cinema em foco contribui para a nossa formação acadêmica, pessoal e profissional,
pois desempenhamos o papel de mediadoras em um encontro, assim como participantes em todos, disparando
questionamentos, sabendo o momento de ouvir as apreciações dos outros e aproveitando o momento para expor
a própria opinião, exercitando a capacidade argumentativa. Ideias não faltam para dar continuidade a esse trabalho,
articulando diversos formatos para sempre aprimorar, atingindo um público maior e variado. Desejamos vida longa
ao Projeções e que ele siga encantando a todos como o cinema nos encanta.
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JOVENS QUE PASSAM: IMAGENS DA
INSTITUCIONALIZAÇÃO
Bruna Wendt2
Érica Franceschini3
Previsto pelo Estatuto da Criança e Adolescente (ECA, 1990), o acolhimento institucional é uma medida de proteção
de caráter provisório e excepcional, destinado a crianças e adolescentes privados da convivência familiar, que se
encontram em situação de risco pessoal ou social ou que tiveram seus direitos violados, não implicando privação
de liberdade (BRASIL, 1990). O último Levantamento Nacional das Crianças e Adolescentes em Serviço de
Acolhimento verificou que quase 37 mil crianças e adolescentes estavam em situação de acolhimento institucional
no Brasil (ASSIS; FARIAS, 2013), demonstrando que a institucionalização ainda é uma prática comum, o que
requer um olhar atento da comunidade acadêmica e dos profissionais que atuam nesses locais. Embora muitas
mudanças legais venham sendo implementadas, alguns estigmas permanecem no imaginário social tendo em vista
que se compuseram a partir de um longo processo histórico da institucionalização (RIZZINI; RIZZINI, 2004).
Estes rótulos negativos associados ao contexto institucional e aos seus atores podem gerar processos de preconceito
e exclusão, interferindo no bem-estar, na autoestima e no desempenho escolar dos acolhidos (CALHEIROS;
GARRIDO; LOPES; PATRÍCIO, 2015; MAJOR; O’BRIEN, 2005). O presente estudo foi desenvolvido junto
ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em Adolescência (NEPA/UFRGS) e teve como objetivo investigar as imagens
sociais atribuídas aos jovens institucionalizados por indivíduos que tinham ou não contato com este público-alvo.
Participaram 224 adultos, com idades entre 18 e 71 anos (M=33,97, DP=11,42), sendo utilizado um questionário
fechado, com 37 palavras para descrever os jovens que viviam com suas famílias e jovens em acolhimento, com
itens em escala Likert. Verificou-se que as características negativas foram mais associadas aos jovens em acolhimento
institucional, indicando que as imagens sociais atribuídas a esses jovens são, em sua maioria, negativas. As
características atribuídas aos jovens institucionalizados pouco variaram entre os grupos de participantes, sendo
possível avaliar que as percepções e concepções sobre esta população dependem menos do contato proximal e mais
de aspectos referentes à história das instituições e à cultura da institucionalização enraizadas no imaginário social.
Apenas a palavra “batalhador” apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos respondentes,
indicando que os participantes que tinham contato com populações em situação de vulnerabilidade e risco percebem
os jovens acolhidos como menos batalhadores do que os demais participantes. Estes resultados apontam para a
necessidade de contínua capacitação e formação dos profissionais que atuam com os jovens institucionalizados.
Ressalta-se também a importância do trabalho da Psicologia nas instituições, com o oferecimento de espaços
que deem voz e visibilidade aos adolescentes e que fortaleçam sua autonomia e independência enquanto sujeitos
de direitos. Nesta perspectiva, faz-se necessário redimensionar o discurso psi para acolher as narrativas destes
jovens, implicando uma mudança de postura e cuidado que abra um fluxo de sentidos para inéditas possibilidades
imagéticas. Assim, tornar visível imagens outras que ultrapassam a condição de “institucionalizado” requer, até
mesmo, que o sentido de proteção seja revisitado, de forma que este não implique somente um meio (instituição)
para um fim (reintegração), mas um limiar que efetivamente leve em conta as histórias de vida que ali passam.
Palavras-chave: Acolhimento institucional. Jovens em acolhimento. Imagens sociais. História.
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PENSAR A PESQUISA COM JOVENS E SUAS
CONTRIBUIÇÕES NA ESCOLA
Jaqueline Maria Conrad4
Suzana Feldens Schwertner5
Introdução: O presente trabalho é decorrente do projeto “A escola e as novas configurações na contemporaneidade:
a voz dos estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental”, (CNPq/UNIVERSAL 14/2014). A pesquisa
tem como objetivo compreender, a partir dos discursos e olhares dos estudantes, as funções da escola hoje. Para
tanto, apresenta como aporte teórico estudos pós estruturalistas em Educação, tais como: Foucault (2015; 2002),
Aquino (2000), Sibilia (2012), Masschlein e Simons (2014). Nesta pesquisa, uma dupla de pesquisadores se reúne
com jovens estudantes em grupos focais, conversando e produzindo imagens acerca das funções da escola na
contemporaneidade. Pesquisar com jovens apresenta uma série de desafios aos investigadores: a espontaneidade,
a participação, a intensidade das trocas e os múltiplos atravessamentos – de interesses, de assuntos, de opiniões,
de críticas – compõem diferentes modos de se produzir um trabalho de investigação. Objetivo: Discutir as
peculiaridades da pesquisa com jovens – e não apenas sobre eles –, considerando-os como participantes ativos no
processo de investigação. Procedimentos Metodológicos: Foram realizados quatro encontros com duas turmas
de 9º ano do Ensino Fundamental e duas turmas de 3º ano do Ensino Médio, de duas escolas no Vale do Taquari
(RS), totalizando 47 participantes no ano de 2016. Utilizou-se o diário de campo como registro das observações
realizadas pelos pesquisadores e de suas interações com os jovens estudantes. Diário de campo (BRAZÃO, 2007),
trata-se normalmente, de um caderno de anotações que pode incluir: informações sobre o método de pesquisa,
pensamentos e anotações sobre o papel do pesquisador no campo. Tais informações são produzidas pelo próprio
investigador, no dia a dia, resultando em uma observação ativa e participante. Resultados: O interesse, a motivação
e a participação dos jovens estudantes foram percebidos como fundamentais ao trabalho de pesquisa. Quando
são incentivados a participar ativamente na pesquisa, utilizam-se desse momento para pensar, fazer sugestões e,
inclusive, críticas sobre o espaço que estão inseridos. Os jovens destacaram, nesta investigação, o fato de terem um
momento de pausa para reflexão e discussão sobre a escola e, até mesmo, para repensar seu papel de estudantes nesse
espaço. Entende-se que os jovens têm o desejo de falar, questionar e pensar sobre a escola, sobre os processos de
ensino e de aprendizagem e que também gostariam que suas vozes fossem ouvidas por todos aqueles que compõem
esse cenário. Solicitam que a escola deveria promover mais espaços que possibilitem o diálogo, a discussão e a troca
de ideias. A pesquisa segue em andamento, buscando ampliar a discussão sobre as funções da escola básica na
atualidade, por meio do olhar criativo dos estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental.
Palavras-chave: Escola. Pesquisa. Jovens. Diário de Campo.
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PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA: ATIVIDADES
COLETIVAS PENSANDO A INFÂNCIA
Laís Regina de Carvalho Schwarz6
Mariana Mazzarino7
Gisele Dhein8
Introdução: O Programa Saúde na Escola (PSE) é uma ferramenta que contribui para o fortalecimento da articulação
entre as redes públicas de saúde, educação e assistência social. O programa conta com ações voltadas às crianças,
adolescentes, jovens e adultos da educação pública, visando o desenvolvimento desta população e o enfrentamento
das vulnerabilidades que ameaçam o desenvolvimento pleno, criando um contexto de corresponsabilidade dos
atores envolvidos: equipe da rede pública, docentes e equipe diretiva das escolas, pais, responsáveis e educandos.
Este programa prevê algumas diretrizes que devem ser seguidas para potencializar o projeto de articulação entre
os campos, mas que não esgota as possibilidades de atuação e de ampliação da intersetorialidade (BRASIL, 2015).
Pensando na importância do programa para crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação pública, o PSE
foi adotado pelo município de Estrela/RS em 2014, e atualmente conta com a participação de 6 escolas de Ensino
Fundamental, incluindo uma Escola Indígena, e 1 Escola de Educação Infantil. As atividades desenvolvidas são
planejadas e discutidas pelo Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal, e as estratégias para a aproximação entre
saúde, educação e assistência social acontecem durante todo o ano. Objetivo: Descrever uma das ações desenvolvidas
para pais ou responsáveis de crianças das séries iniciais (pré-escola e 1° ano) das escolas que participam do PSE
do município. As propostas vão ao encontro com os princípios e diretrizes priorizados no programa. Métodos:
Foram realizadas rodas de conversas coordenadas por profissionais da área da psicologia, que integram o Grupo de
Trabalho Intersetorial do programa, com duração média de 2 horas, com os pais ou responsáveis pelos alunos das
séries iniciais, onde foi abordada a temática de regras e limites, visando dar suporte aos pais e professores, e levando
em conta a importância para a criança deste recurso como sendo uma rede de apoio e orientações, para a promoção
saudável do seu desenvolvimento. Resultados: O PSE propicia uma maior interlocução entre as políticas públicas
da saúde, educação e assistência social, voltadas para a comunidade escolar. Através dos encontros com os pais,
foi possível gerar estratégias potentes de intervenção e de trocas, criando um espaço acolhedor onde puderam ser
trabalhadas dúvidas com relação a temática, além de fomentar reflexões acerca do desenvolvimento das crianças.
Palavras-chave: Programa Saúde na Escola. Políticas Públicas. Criança.
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OLHANDO A PRIMEIRA INFÂNCIA ATRAVÉS DA
RELAÇÃO PAIS-BEBÊS
Suelen Beal Miglioransa9
Larissa Goulart dos Santos10
Introdução: A partir de nossa experiência como Psicólogas residentes de Atenção Materno Infantil e Obstetrícia,
especializando-se na relação pais-bebês, relatamos sobre uma possibilidade clínica voltada à primeira infância:
intervenção na relação pais-bebês. Um fazer clínico marcado de desencontros e encontros por entre transformações
psíquicas da maternidade, desde a gestação até o fim da primeira infância. Objetivo: Compartilhar sobre esta prática
psicológica objetiva, a partir de vinhetas de casos, compartilhar sobre o sensível, sobre os fios e nós que diariamente
o terapeuta pais-bebês ajuda a desenrolar e desatar, possibilitando transformações nas tessituras das vidas que
iniciam e seguem dentre as paredes das maternidades, UTIs Neonatais ou ainda consultórios clínicos e pediátricos.
Procedimentos Metodológicos: A mulher que gesta passa por um momento único de seu ciclo vital, uma
transformação incomparável, que se relaciona a filha que foi, a mulher que é e a mãe que será. Nos deparamos com
uma mulher que está frente a frente com o bebê que ela mesma foi, e que vivência o que chamamos de transparência
psíquica, deixando seu corpo, feto e útero em evidência, num psiquismo primitivo. Um estado no qual o terapeuta
poderá acessar aquilo que, de outras formas e em outros momentos, talvez não pudesse vir à tona. Um olhar sensível
ao primitivo deste momento, é o que possibilita um outro modo de compreender as relações pais-bebês, que se
organizam na primeira infância e podem seguir até a vida adulta. O nascimento de uma criança é um momento que
pode se revelar potencializador de experiências até então inomináveis, e que muitas vezes fogem da ordem das palavras,
materializando-se nos corpos: são os sintomas psicofuncionais dos bebês ou ainda as psicopatologias gestacionais e
puerperais dos genitores. Nascer porém, não é algo que limita-se ao orgânico, ao sair de dentro do útero da mãe. A
experiência do nascimento acontece para o corpo, mas também para o psiquismo da criança. Desde o útero, o feto vai
sendo preparado para o momento de sair ao mundo e adaptar-se fisiologicamente para sobreviver por conta própria,
sem mais a conexão placentária. Quanto ao psiquismo, deparar-se com um ambiente continente, com uma mãe capaz
de vivenciar uma identificação primária que lhe permita ser suficientemente boa, promovendo uma sensação de
continuidade em suas experiências enquanto recém-nascido, é essencial para garantir uma experiência não traumática
ao bebê. Resultados: A intervenção pais-bebês é, então, poder acompanhar a experiência de nascimento das crianças,
para além do orgânico, ao que lhe proporcionará o seu desenvolvimento psíquico. Sendo feita, desde a gestação,
ou a qualquer tempo após o parto, através de um olhar sensível ao que todos os atores desse encontro do início
da vida vivenciam e apresentam através, principalmente, do somático. A simples abertura para a escuta, despida de
qualquer julgamento, sendo continente, e permitindo um ambiente onde essa mãe/pai possa ser maternada(o) para
então maternar, é a principal potência transformadora do terapeuta pais-bebês, possibilitando a prevenção para falhas
psíquicas que poderiam se apresentar (ou não) mais tarde na vida desses bebês.
Palavras-chave: Primeira infância. Maternidade. Prevenção. Desenvolvimento.
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ADAPTAÇÃO DA SALA DE ESPERA PARA O
ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS: PENSANDO NA
HUMANIZAÇÃO E AMBIÊNCIA
Laís Regina de Carvalho Schwarz11
Mariana Mazzarino12
Gisele Dhein13
Introdução: A humanização dos serviços de saúde tem sido amplamente discutido pelo Ministério da Saúde.
Um sistema de saúde que abarque os princípios da integralidade e equidade nos diferentes níveis de atenção
fomenta a criação de estratégias para melhor acolher os usuários. Dessa forma, as cartilhas do Programa Nacional
de Humanização apresentam um conjunto de ferramentas para auxiliar na melhoria do cuidado em saúde. Uma
das estratégias apresentadas pela cartilha é o conceito de ambiência. Ambiência na saúde relaciona-se a organização
do espaço físico, compreendido como espaço social, profissional e de relações, devendo ser acolhedor, humano e
resolutivo (BRASIL, 2004). Com o intuito de proporcionar um espaço que atenda as demandas de uma Estratégia
da Saúde da Família (ESF) de um município do interior do Rio Grande do Sul, e, pensando no conceito da
ambiência para a humanização do serviço, foi criado um espaço intitulado “espaço da criança”. Este espaço, criado
a partir da demanda observada na sala de espera nos dias de atendimento pediátrico, proporciona integração das
crianças que aguardam a consulta, bem como possibilita acolhimento aos pais. Para montar um espaço que fosse
atrativo para as crianças, e, que ao mesmo tempo permitisse a participação dos pais e dos profissionais da saúde,
foi adaptado na sala de espera um local, que recebeu a partir de doações e de verbas municipais, recursos para
este fim, como brinquedos e livros. Objetivo: Descrever de que modo o conceito de ambiência foi pensado em
uma ESF para melhor acolher usuários do serviço. Resultados: A partir da criação do espaço para as crianças,
foi possível acolher e humanizar o atendimento pediátrico. Muitas vezes as crianças que aguardavam a consulta
ficavam inquietas e chorosas. O espaço das crianças direciona o foco para o lúdico, fazendo com que as crianças se
relacionem com outras crianças e com os profissionais de saúde de forma tranquila, e, que os pais possam interagir
com a equipe de forma mais intensa. Considerações finais: O que se percebe através da experiência com a
adaptação em sala de espera para atender as crianças, é de que estas se apropriaram do espaço, criando bom vínculo
com a equipe, e construindo com os pais um espaço de apoio e confiança, a medida que muitos deles reconhecem
o ambiente como atrativo e acolhedor.
Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Humanização. Ambiência. Acolhimento. Criança.
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A SAÚDE AUDITIVA E AS PRÁTICAS PSI:
PROBLEMATIZANDO O FAZER DO PSICÓLOGO
EM UM SERVIÇO DE REFERÊNCIA
Fernanda Nicaretta14
Modalidade: Mundo Profissional
Este resumo objetiva apresentar uma experiência de trabalho da Psicologia em um serviço de referência em saúde
auditiva do Vale do Taquari. Além de contextualizar o espaço, o público atendido e as demandas de trabalho da
Psicologia, propõe-se a lançar questionamentos sobre a atuação do psicólogo frente a esse contexto. Objetiva
problematizar a existência e atuação do psicólogo em uma equipe composta por médicos e fonoaudiólogos, de um
serviço voltado à protetização de pessoas com perda auditiva. Compartilhar uma experiência de trabalho construída
a partir das demandas produzidas no encontro do profissional com os pacientes e com os protocolos estruturados
do serviço. A composição de Diários de Campo é considerada como forma de registrar as vivências cotidianas dos
fazeres. A problematização e análise das composições são construídas a partir de autores da Psicologia Social. Ao
assumir tal forma de pesquisa e problematização, este estudo não apresenta resultados, mas sim considerações acerca
das vivências que foram e seguem sendo acessadas e ressignificadas. É possível perceber que cabe ao profissional da
psicologia um exercício diário de posicionamento e inserção na equipe de trabalho, para que suas ações não sejam
meramente cumprimento de protocolos. Diante das solicitações e tarefas destinadas ao psicólogo, há possibilidade
de um exercício de estranhamento e problematização, onde as demandas passam a ser construídas no encontro deste
com o paciente e com a equipe. Nos prontuários, as páginas destinadas à Psicologia, registros de uma “avaliação
psicológica” devem ser feitos. É esperado do profissional psi que este dê conta de avaliar e oferecer um parecer sobre
as condições para o uso, ou não, da prótese por aquele que chega ao serviço. É requerido, também, à Psicologia que
se posicione diante da possibilidade de adaptação, das dificuldades ou ganhos possíveis pelos usuários. Exigências
que são reposicionadas, desviadas algumas vezes, para que os registros não sejam tomados como pareceres, mas sim
como relatos de um encontro. Um fazer artesanal e errante, que se perde e se encontra no cotidiano dos grupos e
atendimentos individuais.
Palavras-chave: Prática. Saúde. Audição.

14 Psicóloga na Fundação de Reabilitação das Deformidades Crânio-Faciais – FUNDEF.
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NA SAÍDA DA ESCOLA: AS FUNÇÕES DA ESCOLA
PARA CONCLUINTES DO ENSINO MÉDIO
Jaqueline Maria Conrad15
Suzana Feldens Schwertner16
Modalidade: Pesquisa/Extensão
Introdução: Este resumo parte do projeto de pesquisa A escola e as novas configurações da contemporaneidade: a voz
dos estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental (CNPq/UNIVERSAL 14/2014), vinculado ao Mestrado em
Ensino do Centro Universitário UNIVATES e que teve início no ano de 2014. A pesquisa tem como aporte teórico
estudos pós-estruturalistas em Educação por meio de autores como Michel Foucault (2015; 2002), Júlio Groppa
Aquino (2000), Paula Sibilia (2012), Jan Masschlein e Maarten Simons (2014). A pesquisa busca investigar os
modos como os estudantes compreendem as funções da escola na atualidade, proporcionando um espaço de escuta
e produção criativa dos estudantes em meio à escola contemporânea. Até o momento, já participaram do trabalho
82 estudantes do 3º Ensino Médio e 9º Fundamental de duas escolas do Vale do Taquari. Objetivo: Analisar, por
meio das fotografias produzidas por 16 estudantes do 3º do Ensino Médio no primeiro semestre de 2016, como se
apresentam as peculiaridades do momento de conclusão de seus estudos na escola, discutindo sobre os principais
elementos que compõem as imagens elaboradas. Procedimentos Metodológicos: Trata-se de uma pesquisa
qualitativa que se utiliza das técnicas de grupo focal (BAUER; GASKELL, 2015) e photo elicitation (BANKS, 2001).
Foram realizados quatro encontros com frequência mensal e duração de 50 minutos. No primeiro dos encontros,
os estudantes foram convocados a responder a pergunta: quais as funções da escola hoje?; no segundo, investigouse, junto aos estudantes, como a escola organiza a divisão dos conhecimentos; no terceiro, o qual será o tema deste
trabalho, os estudantes foram convidados a produzir uma fotografia e legenda que indicasse os sentidos e as funções
da escola; no quarto encontro, realizou-se a discussão coletiva das imagens produzidas. A análise das imagens foi
realizada por meio dos estudos de Alves e Sguarbi (2001) e Fischman e Sales (2014). Resultados/Considerações
Finais: Nas discussões e fotografias produzidas pelos estudantes destaca-se o momento de saída da escola em
que se encontram os concluintes do Ensino Médio. Imagens que apresentam elementos como relógios, portas e
portões, escadas parecem sinalizar para esse momento em que se encerra uma etapa da vida, em que se fecha uma
porta e abrem-se novas possibilidades, novas etapas. A saída da escola é considerada um momento de reflexão pelos
estudantes, demonstrando o crescimento pessoal que também ocorre dentro da escola, conforme eles vão “subindo
os degraus do conhecimento”. O tempo – representado em três fotografias pela presença do relógio – também foi
lembrado como algo que está lado a lado com as normas e disciplinas exigidas pela escola. Ele marca igualmente
a velocidade com que os períodos passam, a pressa, os conteúdos que devem ser abarcados e finalizados neste
momento de término dos estudos formais. Ao final, ressalta-se a produção de fotografias dos participantes, que
por meio de seu olhar criativo compuseram cenas e histórias na intenção de apresentar os sentidos e as funções da
escola em suas vidas.
Palavras-chave: Estudantes. Ensino Médio. Fotografias.
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EFEITO DA ANÁLISE INSTITUCIONAL EM
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
Bárbara Barrow17
Tábata M. Balestro Borges18
Ana Lúcia Bender Pereira19
Cristiano Bedin da Costa20
Priscila Pavan Detoni21
Modalidade: Estágio/TCC
Introdução: Este estudo apresenta resultados de uma proposta de intervenção desenvolvida durante o estágio
básico em Psicologia realizado num Serviço de Assistência Jurídica (SAJUR) na Comarca de Lajeado. A partir
de uma análise institucional (BAREMBLITT, 2002), a demanda foi de conhecer melhor a satisfação sobre os
atendimentos interdisciplinares entre Direito e Psicologia. Objetivos Desenvolver uma Pesquisa de Satisfação,
a ser respondida pelos clientes (ROSSI; SLONGO,1998). Além disso, buscou-se promover reflexões acerca das
práticas já desenvolvidas no serviço, impulsionando novos olhares para o desempenho de ideias que venham a
contribuir para o aperfeiçoamento das práticas já desenvolvidas. Procedimentos Metodológicos: Para a realização
deste estudo, utilizamos a abordagem qualitativa e quantitativa. Assim, a pesquisa de satisfação, foi composta por
um formulário de cinco perguntas, cuja a aplicação ocorreu no período de um mês, buscando contemplar o maior
número de clientes atendidos pelo serviço. As questões se referem: a como conheceu o serviço e a sua localização,
como o cliente foi recebido no SAJUR, a seguinte, faz menção ao atendimento recebido, e para melhor conhecer
a opinião do cliente, uma questão aberta abre espaço para que o cliente faça sugestões gerais a respeito do serviço
oferecido para a comunidade. Resultados/Considerações finais: Os resultados obtidos correspondem a um
montante de 516 atendimentos, dos quais 50% são atendimentos que se repetiram. Em relação ao total do número
de atendimento, 172 clientes responderam o formulário. A partir da tabulação dos dados, obtivemos os seguintes
percentuais: para a primeira questão que aborda sobre como o cliente ficou sabendo do serviço, 58,7% responderam
ter recebido indicação de conhecidos. Ao questionar sobre como foi recebido quando chegou no SAJUR, 71%
responderam ótimo. Quanto ao atendimento que lhe foi prestado, 73% consideraram como ótimo. Sobre a
localização do serviço, 61% responderam ótimo também. Com estes resultados, percebeu-se uma maior dedicação
dos estagiários nos atendimentos realizados e na acolhida dos clientes. Por fim, realizou-se uma devolução para a
equipe do serviço para refletir sobre aspectos levantados, como a morosidade da justiça, a importância do cuidado
e da escuta neste espaço.
Palavras Chaves: Serviço de Assistência Jurídica Universitária. Pesquisa de Satisfação. Análise Institucional.
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ACADÊMICAS DE PSICOLOGIA NO ESPAÇO
ESCOLAR: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM
ADOLESCENTES
Heloisa Gasparotto Kronbauer22
Jaqueline Maria Conrad23
Laura Oppermann Elter24
Alice Graziela Cardoso Rezende Chaves25
Suzana Feldens Schwertner26
Modalidade: Estágio/TCC
Introdução: Este trabalho refere-se à intervenção realizada por duas estagiárias acadêmicas do Curso de Psicologia
da Univates, durante o Estágio Supervisionado Básico II, no Colégio Evangélico Alberto Torres (CEAT). Tendo
em vista que as redes sociais estão muito presentes na sociedade e fazem parte do dia a dia dos adolescentes, o
presente trabalho trata de uma intervenção realizada com estudantes de duas turmas de 8ª série, que participam do
projeto “Adolescência”, desenvolvido durante as aulas de Ensino Religioso pela professora Susane Elise Giongo e
Orientação Educacional. Objetivos: Discutir e problematizar com os estudantes algumas formas de uso das redes
sociais: exposições pessoais excessivas e/ou que prejudicam a sua própria imagem ou de alguém, o compartilhamento
de imagens de terceiros ou de organizações e cyberbullying. Procedimentos Metodológicos: Foram realizados
dois grupos com os estudantes, momento em que os temas foram lançados e discutidos em forma de debate
ou roda de conversa. Foram realizados três encontros com cada uma das turmas participantes, com duração de
50 minutos cada, no espaço da sala de aula. No primeiro encontro foi realizada uma dinâmica de apresentação,
quando os alunos utilizaram cartazes para retratar seus perfis de redes sociais; no segundo encontro, os alunos
apresentaram seus cartazes para os colegas, seguido de uma exploração ampla sobre a exposição nas redes sociais.
No último encontro foi realizada uma roda de conversa com os estudantes de um dos grupos, a partir da qual
foi analisada a política de dados de uma rede social; no outro grupo, a discussão foi sobre as percepções da turma
sobre os grupos situados em redes sociais. Resultados/Considerações finais: Acredita-se que a realização desta
intervenção proporcionou, no ambiente escolar, um espaço de discussão sobre o uso das redes sociais. Percebeuse que os estudantes já vinham refletindo sobre o tema, devido às informações que já dominam e experiências
que vivenciam e conhecem. Acredita-se que as discussões dessa intervenção poderiam ser ampliadas para outras
turmas, para os professores dessa escola e até mesmo para os pais dos estudantes, já que estão todos inseridos nesse
contexto e precisam compreender os cuidados e os riscos a que estão expostos.
Palavras-chave: Psicologia escolar. Adolescência. Redes Sociais.
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SALA DE ESPERA: ESPAÇO DE ACOLHIMENTO
E INTERAÇÃO ENTRE USUÁRIOS E EQUIPE DE
SAÚDE
Denise Fabiane Polonio27
Caroline Pires28
Clarice Helena Vognach29
Giseli Vieceli Farinhas30
Ivo da Silva31
Lilian Schmidt32
Mariana Mazzarino33
Patrícia Margarete Vogel34
Roseli Rita Heberle Costa35
Gisele Dhein36
Modalidade: Mundo Profissional
Introdução: A sala de espera destinada aos usuários dos espaços de saúde constitui-se como um ambiente
tumultuado, devido ao fato de, muitas vezes, estar localizada na frente da recepção e ser composta por um
aglomerado de pessoas que aguardam algum procedimento ou consulta médica. Nesse espaço os usuários por vezes
ficam impacientes com a espera pelo atendimento, sentem-se desconfortáveis, pois o ambiente não é acolhedor,
não conseguem expressar suas necessidades e dialogar com a equipe da unidade e acabam obtendo uma visão
negativa da unidade de saúde. Nessa perspectiva, a criação de um espaço de ambiência se faz importante, para
facilitar e aprimorar o diálogo da equipe do serviço com os usuários, atuando no fortalecimento de vínculos, no
acolhimento em uma escuta que aproxime usuários e equipe, a fim de estimular o autocuidado. Conforme a Cartilha
do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), a ambiência se refere ao tratamento dado ao espaço físico entendido
como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, humana
e resolutiva, considerando alguns elementos que atuam como catalisadores da interrelação entre usuário, espaço
físico e equipe de saúde. Objetivo: Apresentar o processo de inserção da sala de espera para crianças e cuidadores,
em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município de Estrela/RS, debater sobre as práticas desenvolvidas nesse
espaço, bem como a percepção dos profissionais e usuários do serviço sobre essa implementação. Procedimentos
Metodológicos: Relato de experiência dos profissionais de uma UBS e de uma Residente de Psicologia (do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção ao Paciente Oncológico, do Hospital Bruno Born
em parceria com a Univates e municípios de Lajeado/RS e Estrela/RS), sobre o processo de implementação e
andamento da sala de espera na Unidade. A sala de espera é um espaço destinado a crianças e familiares no período
em que aguardam consulta médica pediátrica. Resultados: A formulação da sala de espera foi uma construção de
toda equipe da unidade e da residente. Nos primeiros encontros a equipe estava um pouco apreensiva com esse
espaço, em relação a sua aceitação e visibilidade perante os usuários. No entanto, pode-se perceber, no andamento
do processo, que o espaço criado possibilitou interação e ludicidade entre cuidadores e crianças, de modo que as
crianças acabavam retornando para a sala de espera após a consulta. Os cuidadores compartilharam suas dificuldades
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presentes no desenvolvimento da criança e passaram a pensar em formas de sanar as mesmas. Além disso, os
usuários apresentaram demandas que até então não chegavam na unidade. Diante dessas demandas, a equipe
realizou interlocuções com outros serviços públicos para pensar em formas de sanar as mesmas e proporcionar
melhor qualidade de vida aos usuários do serviço. Considerações finais: A sala de espera apresenta-se como um
ambiente acolhedor e produtor de novas práticas de promoção de saúde no serviço de atenção primária, já que
possibilita uma melhor aproximação dos usuários com a equipe, ambiente lúdico e instigador de fortalecimento de
vínculo entre cuidadores e crianças e conhecimento das reais demandas dos usuários.
Palavras-chave: Ambiência. Usuários. Unidade Básica.

Referência
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APOIO MATRICIAL EM UMA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE
Denise Fabiane Polonio37
Andréia Ivete Feil38
Marina Manfroi39
Marina Luize Back40
Michele Beatriz Konzen41
Mariana Portela de Assis42
Cassiana Chemin43
Bianca Coletti Schauren44
Gisele Dhein45
Modalidade: Mundo Profissional
Introdução: O Programa de Residência Multiprofissional em Saúde, com enfoque ao cuidado do paciente
oncológico, tem por objetivo capacitar os profissionais de saúde a desenvolver competências baseadas nas
necessidades de saúde individual e coletiva, visando práticas de cuidado fundamentadas na interlocução dos
diferentes níveis de atenção à saúde e na integração entre educação e serviço. Dessa forma, o apoio matricial (AM)
pode ser uma estratégia para dar conta do que o programa se propõe. O AM é uma metodologia para a gestão do
trabalho em saúde, que possibilita suporte às equipes problematizarem suas práticas, instaurando os pressupostos
da clínica ampliada e proporcionando maior integração entre a própria equipe (CAMPOS, DOMITTI, 2007). Os
matriciadores têm o papel de formar uma rede de serviços não burocratizada, não perdendo de vista a importância
do acolhimento e do vínculo entre o profissional cuidador e o sujeito assistido (BRASIL, 2009). Objetivo: Relatar
a experiência de residentes quanto à implantação do AM e seu desenvolvimento em uma Unidade Básica de
Saúde (UBS). Procedimentos Metodológicos: A proposta para elaboração do grupo matricial surgiu a partir da
demanda identificada por preceptores da rede de atenção primária de Lajeado/RS, com intuito de contribuir para
uma melhor qualidade da assistência prestada ao usuário da rede pública de saúde. As práticas foram organizadas
e desenvolvidas por uma psicóloga, uma farmacêutica, duas enfermeiras e duas nutricionistas do Programa de
Residência Multiprofissional em Saúde: Atenção ao Paciente Oncológico do Hospital Bruno Born, em parceria
com a Univates e os municípios de Lajeado/RS e Estrela/RS. As intervenções da equipe matriciadora iniciaram no
mês de agosto de 2016, através de visitas semanais à unidade, com a finalidade de conhecer a equipe, aproximarse dos profissionais, identificar as demandas e auxiliar no processo de aprimoramento das práticas desenvolvidas
nesta. Durante os encontros, observou-se o funcionamento do serviço de saúde, promoveu-se escuta dos usuários
e dos profissionais inseridos na unidade. A partir disso, realizou-se discussões das demandas identificadas nas
escutas e pensou-se em intervenções que possibilitassem problematizar as mesmas. Resultados: As vivências
oportunizaram as residentes identificar a real demanda do serviço e formular estratégias de problematizações das
práticas desenvolvidas na unidade. Além de proporcionar interligação entre bases teóricas e a realidade da atuação
dos serviços de saúde, interação com profissionais e usuários da atenção primária, estruturação de estratégias
para envolver a equipe da unidade de saúde, buscando a integralidade da atenção e momentos de discussão
entre as diferentes áreas. Considerações finais: Por se tratar de uma estratégia recente no campo da saúde, o
37
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apoio matricial encontra-se em processo de construção nos serviços de atenção primária, enfrentando algumas
dificuldades até mesmo, com relação ao papel dos matriciadores nas equipes assistidas. Dessa forma, torna-se
necessário a criação de espaços de educação permanente e debates entre gestores, matriciadores e equipes atuantes
no atendimento aos usuários. Ainda, é fundamental instigar a participação e o comprometimento das equipes
reforçando a corresponsabilidade dos profissionais envolvidos.
Palavras-chave: Apoio matricial. Atenção Primária à Saúde. Saúde Pública. Residência Multiprofissional.
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A INFLUÊNCIA GENÉTICA NA ESQUIZOFRENIA
Anelise Lui46
Veronica Contini47
Modalidade: Trabalhos Acadêmicos
A esquizofrenia é uma patologia complexa em que múltiplos fatores são responsáveis por seu desenvolvimento.
Segundo Silva (2006), hoje cerca de 1% da população mundial é portadora desta doença, suas manifestações alteram
o comportamento do indivíduo, afetando suas relações sociais e favorecem seu isolamento das atividades comuns.
Por tais razões, este estudo pretende descrever, minimamente, as influências genéticas da esquizofrenia. Revisamse os estudos de Stuart e Hales (2014) e a bibliografia recente sobre os genes e demais fatores envolvidos na
esquizofrenia. De acordo com Freitas Silva (2015), a esquizofrenia só se manifesta se os fatores ambientais e sociais
se associarem ao componente genético, apesar de o mapeamento do genoma humano ser possível pelo avanço
tecnológico, determinar quais genes são responsáveis pelas expressões patológicas em pacientes com esquizofrenia
é um processo complexo que ainda requer pesquisas. Porém, os avanços recentes publicados por Stuart e Hales
(2014) através de um monitoramento de indivíduos esquizofrênicos definiram alguns genes e as áreas destes que
apresentam maior suscetibilidade a esquizofrenia. Conforme Freitas Silva (2015), foi constatado em exames pósmorte de indivíduos esquizofrênicos que a expressão génica apresenta modificações significativas nas sinapses
cerebrais, essas modificações estão ligadas a capacidade do indivíduo de aprender e se adaptar as mudanças cotidianas,
resultando nos sintomas presentes na esquizofrenia como os distúrbios de fala e pensamento, as alucinações, os
déficits cognitivos ou os comportamentos catatônicos. Nas seções do estudo pretende-se identificar os genes que
estão sendo relacionados a esquizofrenia, as atividades as quais estes genes são ligados e as possíveis formas de
tratamento e prevenção da esquizofrenia, a fim de resultar, numa breve revisão bibliográfica sobre os estudos
recentes da esquizofrenia, comprovando como a influência genética está presente no histórico desta patologia.
Palavras-chave: Esquizofrenia. Genética. Genes. Manifestações.
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SOU USUÁRIO DE SAÚDE MENTAL, POSSO
TRABALHAR? INTERLOCUÇÕES ENTRE A SAÚDE
MENTAL E MERCADO DE TRABALHO
Andiely Dreyer48
Pâmela de Freitas Machado49
Modalidade: Estágio/TCC
Introdução: O Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), é um serviço especializado, que oferece atendimento intensivo
e diário para pessoas que apresentam intenso sofrimento psíquico, são preferencialmente, pessoas com transtornos
mentais severos e/ou persistentes. O serviço visa o atendimento integral, procurando promover a inserção e articulação
social dos usuários através de ações intersetoriais que vão além das esferas da saúde, realizando o acompanhamento clínico
e a reinserção pelo acesso ao trabalho (BRASIL, 2004). Entende-se que o trabalho constitui um fenômeno psicossocial
fundamental à existência humana, ocupando uma posição central na vida das pessoas (SILVA; TOLFO, 2012). Porém,
as relações entre o mundo do trabalho e sofrimento psíquico continuam distantes, devido ao preconceito e à lógica da
produtividade historicamente construída. Objetivo: possibilitar discussões a respeito do desafio do processo de (re)
inserção social no mercado de trabalho e compreender o sentido do trabalho para usuários do CAPS. Procedimentos
Metodológicos: Estudo qualitativo e análise cartográfica do grupo (Re)Inserção no Mercado de Trabalho de um CAPS
I do interior do Vale do Taquari. A cartografia é um método formulado por Gilles Deleuze e Félix Guatarri (1995),
utilizado em pesquisas de campo voltadas para o estudo da subjetividade (KASTRUP, 2009). A coleta de dados foi através
de um diário de campo. O presente grupo tem como objetivo abordar questões trabalhistas e é um espaço para o usuário
expressar seus sonhos, angústias e desejos, possibilitando também a mediação do sujeito com as empresas. Tendo como
meta a reabilitação dos participantes, permitindo que eles descubram suas potencialidades para conquistar espaços sociais.
Resultados/Considerações finais: O desejo de participar da sociedade, por meio do trabalho, vai ao encontro dos
objetivos da reforma psiquiátrica enquanto valorização do sujeito como cidadão de direitos e deveres. Os encontros do
grupo possibilitaram vislumbrar espaços de potência ao que tange a mercado de trabalho, observou-se que o mesmo pode
ser compreendido de forma paradoxal, como potência de cuidado e enclausurador de práticas rígidas e manicomiais. A
(re)inserção social de usuários de saúde mental ainda se apresenta enquanto um desafio social, devido às limitações que
estão atravessadas pela sociedade atual capitalista. Deste modo, considera-se imprescindível começar a pensar estratégias
de articulação em rede no campo da saúde mental, pois através do diálogo entre os diferentes campos de saberes é possível
formular processos de cuidado mais efetivos (AMARANTE, 2007). Sendo assim, avalia-se que a desmistificação da
loucura precisa ser pensada não somente em termos macropolíticos, mas também através de ações desenvolvidas no
território, que possibilitem a construção de olhares ancorados na história, na cultura e na singularidade do sujeito.
Palavras-chave: (Re)inserção Social. Saúde Mental. Trabalho. Cartografia.
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UM ESTUDO DE CASO ACERCA DAS AVALIAÇÕES
PSICOSSOCIAIS DAS NRS 33 E 35: A PREVENÇÃO
COMO FATOR PARA SAÚDE DO TRABALHADOR
Bianca Merência Costa50
Daniela de Azambuja Hirtenkauf Munhoz51
Ana Lúcia Bender Pereira52
Modalidade: Estágio/TCC
O presente artigo situa-se na prática de Estágio Supervisionado Específico – Ênfase Subjetividade e Trabalho do
curso de Psicologia do Centro Universitário UNIVATES. Tem como objetivo apresentar um estudo de caso acerca
do processo de avaliação psicossocial para as NRs 33 e 35, espaço confinado e altura, respectivamente, exigidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Este processo é desenvolvido em uma organização que presta
serviços em consultoria psicológica, localizada em um município do Vale do Taquari. A imagem da psicologia no
trabalho ainda é, muitas vezes, associada a um modelo clínico curativista, pois, espera-se a prescrição de soluções
rápidas e padronizadas. No entanto, o profissional de psicologia “não deve apenas centrar-se nas consequências
das condutas humanas, mas principalmente na identificação das variáveis críticas relacionadas às exigências das
tarefas, aos riscos potenciais e adicionais do trabalho, às cargas de trabalho e ao desempenho humano” (AZEVEDO
& CRUZ, 2006, p. 89). Um dado assustador exposto pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), no ano
de 2012, apontou que ocorrem 270 milhões de acidentes de trabalho no mundo todo. Apresentando o Brasil em
4º lugar no mundo em número de acidentes de trabalho, sendo 1,3 milhão de casos por ano. Como principais
causas estão o descumprimento de normas básicas de proteção aos trabalhadores e más condições nos ambientes e
processos de trabalho. Os acidentes do trabalho em altura representam cerca de 40% do número total de acidentes
(REVISTA EXPRESSO MT, 2016, texto digital). Estes dados colocam a necessidade de re (pensar) os processos de
trabalho, de como a psicologia pode se colocar diante desses acontecimentos visando a prevenção dos mesmos. As
avaliações psicossociais corroboram para tal. A pesquisa é de cunho qualitativo e buscou-se na literatura referencial
teórico sobre as avaliações psicossociais, bem como se realizou levantamento dos testes, sendo de atenção difusa e
atenção concentrada, de personalidade e escalas para avaliar níveis de ansiedade e depressão, instrumentos estes de
uso privativo do psicólogo, utilizados até então, avaliando suas finalidades, a fim de expor os resultados adquiridos
com o processo destas avaliações. As avaliações psicossociais das NRs constituem-se como importante fator para
prevenção à saúde do trabalhador e muitas vezes não são cumpridas, com isso objetiva-se contribuir para maior
entendimento e conscientização acerca deste processo de avaliação, tendo em vista o alto índice de acidentes que
ocorrem anualmente no Brasil e no mundo todo. Os resultados apontam que a avaliação psicossocial, realizada
através de entrevista psicológica, bem como os testes psicológicos são instrumentos capazes de oferecer resultados
precisos e com base científica, para avaliar a condição do trabalhador na atuação em áreas de risco como espaços
confinados e altura.
Palavras-chave: Avaliação psicossocial. NRs 33 e 35. Saúde mental do Trabalhador. Prevenção.
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DIÁRIOS DE UM RECOMEÇAR: AÇÕES DE
SUPORTE À LEI MARIA DA PENHA
Ana Maria Kist53
Geni Inês Antoniazzi54
Priscila Pavan Detoni55
Modalidade: Estágio/TCC e Extensão/Pesquisa
Introdução: O Projeto de Extensão Interfaces – Observatório de Direitos Humanos – Ações de Suporte à
Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006), atravessa as atividades de estágio de Psicologia no Serviço de Assistência
Jurídica Universitária da UNIVATES (SAJUR). Dentre as práticas deste projeto, destaca-se um grupo semanal
de apoio às mulheres em situação de violência, espaço este onde foi proposta a intervenção de estágio das escritas
de diários pelas mulheres como uma possibilidade de trazer à tona questões que transbordam os encontros
semanais realizados. Uma vez, que o tempo do grupo é de uma hora por semana, isso impossibilita as integrantes
de abarcar algumas questões que as circundam no cotidiano e fazem parte das suas preocupações. Objetivo: A
referida proposta teve como objetivo trabalhar através dos Diários, com a expressão escrita das mulheres do grupo
Recomeçar como possibilidade de desenvolver reflexão e autonomia. Bem como, dar continuidade aos registros
do Grupo Recomeçar, que existe há 3 anos no SAJUR, como atividade de extensão e de estágio. Metodologia:
Esta intervenção foi realizada com base nas demandas do grupo, através da análise institucional, vinculada ao
estágio básico supervisionado do curso de Psicologia, realizado no SAJUR ao longo do ano, iniciada pela afetação
da escrita dos diários de campo das estagiárias como uma ferramenta de invenção e reflexão dentro da Psicologia
(DIEHL; MARASCHIN; TITTONI, 2006). Assim, cada participante recebeu material para escrita do seu diário
individual e livremente pode trazer suas produções para o coletivo. Resultados/Considerações finais: Buscouse através desses registros, acompanhar o processo de desenvolvimento do grupo e de cada mulher. As mulheres
evidenciaram situações que aconteciam ao longo da semana com elas, suas famílias, filhos(as) e nos seus trabalhos,
além das dúvidas em relação aos processos jurídicos que estavam em trâmite. O que nos fez pensar na importância
da articulação entre a orientação para os direitos e um espaço que proporcionam o cuidado dentro do serviço de
assistência jurídica estar integrados (DETONI et al, 2015). Por isso, estas escritas possibilitaram a elaboração de
vivências de sofrimento, e potencializaram a invenção de um espaço que não as cristalizasse unicamente o lugar de
mulheres vítimas, mas de autoras de suas histórias e protagonistas de suas vidas.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Grupo de apoio. Diários. Escrita.
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A DISFORIA DE GÊNERO: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Ana Luísa Freitag56
Sabrina Feldmann57
Raquel de Melo Boff58
Modalidade: Trabalhos Acadêmicos
Introdução: A Disforia de Gênero (DG) trata-se de um fenômeno contemporâneo que tem provocado grande
polêmica em relação à sua patologização ou despatologização. O transtorno é considerado, segundo Araújo e Latufo
Neto (2014), um diagnóstico que descreve indivíduos que apresentam um sofrimento que pode acompanhar
a diferença entre o gênero experimentado/expresso e o gênero atribuído. A regulamentação de programas
de assistência a esses pacientes, fez surgir uma necessidade de aprofundamento e reflexão sobre este assunto.
Objetivo: O presente estudo visou apresentar como os autores têm abordado nas publicações científicas nacionais
os principais aspectos da Disforia de Gênero. Procedimentos Metodológicos: Foi realizada uma revisão de
literatura nas bases de dados Scientific Electronic Library (SciELO), Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PEPSIC),
PudMed e Google Acadêmico dos 10 últimos anos. Na busca foram utilizados os seguintes descritores: Disforia
de Gênero, Transtorno de Identidade Sexual, Transexualismo e Cirurgia de Transgenitalização. Foram encontradas
38 publicações, onde consideramos as mais relevantes de acordo com o tema. Resultados/Considerações finais:
A partir das informações obtidas, verificou-se que desde a antigamente as pessoas transitavam entre os gêneros,
baseando-se em fatores de risco temperamentais, ambientais ou genéticos e fisiológicos. Além disso, evidencia-se
o crescimento dos sofrimentos psíquicos e desconfortos gerados a partir das discordâncias entre o sexo biológico
e a identidade de gênero, tornando-se frequente encontrar dificuldades em diversos âmbitos de suas vidas:
familiar, social e profissional. Crianças, adolescentes e adultos com DG apresentam níveis elevados de problemas
emocionais e comportamentais, entre eles: Transtorno de Ansiedade e Depressão, sendo esta uma variável cultural.
Após o diagnóstico, as principais técnicas de cuidado são: o tratamento hormonal, as cirurgias de resignação sexual
e o tratamento psicológico e psiquiátrico. A escassez de estudos científicos acerca do trabalho do profissional da
psicologia com sujeitos que possuem Disforia de Gênero é um fator relevante a ser considerado para o tratamento
destes indivíduos, visando que o acompanhamento psicoterápico é fundamental para fortalecer a autoestima e
autoconfiança, tendo em vista que os procedimentos são irreversíveis ao sujeito.
Palavras-chave: Disforia de gênero. Transtorno de identidade de gênero. Transexualismo.
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USUÁRIOS EM CENA: QUANDO OS
COADJUVANTES VIRAM PROTAGONISTAS
Paloma Markus59
Pâmela de Freitas Machado60
Modalidade: Estágio/TCC
Introdução: A partir do relato de uma vivência de estágio, realizada no cenário de um Centro de Atenção Psicossocial
I (CAPS), localizado num município do Vale do Taquari - Rio Grande do Sul, as temáticas cinema e saúde mental
foram colocadas em cena. Para isso, através da oficina de cinema e da utilização de recursos audiovisuais foi possível
produzir um documentário com os usuários. Objetivo: Essa prática buscou compreender qual o significado do
CAPS em suas vidas por meio das narrativas e o protagonismo dos próprios usuários. Numa articulação, que
segundo Kinker et al. (2010), permite o diálogo com a experiência da loucura, no processo de vida no território,
num mútuo combinar, inscrever e atuar para que novos personagens adentrem “na cena social, no palco da vida,
com seus sofrimentos e potencialidades” (KINKER ET AL., 2010, p.32). Procedimentos Metodológicos: A
metodologia fundamentada refere-se a um estudo de cunho qualitativo “cinecartográfico”, pois utilizou para coleta
de dados recursos do cinema, como uma câmera filmadora e para a análise dos dados, a cartografia. De acordo com
Passos e Barros (2009), a cartografia permite ao pesquisador traçar seus objetivos por meio de pistas no caminho
percorrido, que ao mesmo tempo experiência e intervém num processo de conhecer e fazer que transformam a
realidade. Resultados: Com a elaboração do documentário foi possível identificar que o CAPS entra em cena
enquanto dispositivo de ressignificação da loucura, ao desconstruir estigmas sociais e ao promover práticas de
reabilitação social. Além de investir na autonomia dos usuários ao compreendê-los como sujeitos ativos de suas
próprias histórias. Desocupando a partir disso, o papel de coadjuvantes, construído historicamente por práticas
manicomiais, ao possibilitar o lugar de protagonistas e corresponsáveis de suas vidas. Considerações Finais: Para
que haja um diálogo com a realidade dos usuários em sofrimento psíquico é necessário construir novos saberes e
práticas no contexto dos serviços substitutivos que envolvem diversos atores sociais, principalmente os usuários. A
prática do documentário possibilitou voz e olhar, por meio dos recursos audiovisuais, aos usuários que relataram
suas experiências de sofrimento e o importante papel do CAPS enquanto reinventor de suas existências e loucuras
numa participação ativa, crítica e potente.
Palavras-chave: Saúde Mental. Cinema. Usuários CAPS.
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PSICOSSOMÁTICA: DISCUSSÕES A PARTIR DE UMA
EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Soliane Teresinha Rambo61
Pâmela de Freitas Machado62
Modalidade: Estágio/TCC
A compreensão do processo saúde-doença envolve concepções adotadas acerca dos fatores que podem estar
relacionados com a manutenção e a promoção da saúde, e com os determinantes do processo de adoecimento. Essas
concepções podem estar fundamentadas numa visão materialista, que considera que os únicos fatores relevantes
neste processo são de natureza física, ou numa visão mais ampla, que considere também aspectos cognitivos e
emocionais como determinantes da saúde e da doença (VOLICH, 2000). Observa-se na área da saúde em geral
a existência de inúmeras doenças crônicas que exigem tratamentos contínuos com consultas recorrentes e custos
elevados de medicamentos para controle. Esse esforço para sanar o desequilíbrio físico, muitas vezes, apenas diminui
o sofrimento do paciente, que enfrenta dificuldades e insatisfações na convivência com uma doença crônica (SILVA
e MÜLLER, 2007). Mas diferentes momentos da evolução ampliaram a compreensão das origens das tendências
e práticas modernas da medicina, mostrando também muitos dos pressupostos das atuais teorias da psicossomática
(CRUZ e JÚNIOR, 2011). A Psicossomática se interessa sobretudo pelos processos de somatização, ou seja, pelos
movimentos psíquicos que acompanham o aparecimento, a evolução e as crises das doenças físicas (DEJOURS,
2005). As explicações puramente biológicas da doença têm sido questionadas em diversos estudos que evidenciam
a influência da mente e das emoções nos estados de saúde (VALENTE, 2012). Neste contexto, o SUS entende
o ser humano a partir do conceito de integralidade, que considerando as dimensões biológica, cultural e social
do usuário, orienta políticas e ações de saúde capazes de atender as demandas e necessidades no acesso à rede de
serviços. Através destes conceitos muitos serviços do SUS estão ancorados, como é o caso da Estratégia Saúde da
Família (ESF). Este é um exemplo de programa que busca o enfrentamento dos determinantes do processo saúdedoença e a integralidade na saúde (VIEGAS e PENNA, 2013). Para tanto esta pesquisa objetiva compreender as
interlocuções entre psicossomática e atenção básica em saúde. A mesma ancorou-se em uma abordagem qualitativa,
através da realização de entrevistas narrativas com profissionais de uma equipe de Estratégia da Saúde da Família
– ESF de Lajeado. Narrar significa dar voz à experiência singular do sujeito, captando o simbólico e possibilitando
a criação de possibilidades e desvios. Para compreensão dos resultados foi utilizada a análise de discurso, que tem
como foco a produção do conhecimento. Deste modo, o diálogo coletivo suscitou a organização de três dimensões
temáticas: o que é psicossomática, psicossomática e a integralidade do cuidado e a psicossomática como analisador
da educação permanente. Foi possível identificar que este conceito ainda é pouco entendido pelos profissionais
da atenção básica. Observou-se, também, que algumas práticas ainda estão centradas no modelo biomédico,
demonstrando a necessidade de se potencializar o trabalho em rede e os processos de educação permanente.
Palavras-chave: Psicossomática. ESF. Integralidade do cuidado. Educação permanente.
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FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA MOVIMENTADA PELO
CINEMA: NOTAS DE UMA ATIVIDADE DE EXTENSÃO
Carla Heloisa Schwarzer63
Michele Dametto Rui64
Suzana Feldens Schwertner65
Modalidade: Pesquisa/Extensão
Introdução: A atividade de extensão Projeções de Psicologia: Cinema em foco é organizada pelas estudantes de Psicologia
Carla H. Schwarzer e Michele D. Rui, junto com a professora Suzana F. Schwertner. A primeira edição aconteceu
no segundo semestre de 2015 e foi direcionada para os estudantes e professores do curso de Psicologia do Centro
Universitário UNIVATES. Partindo da ideia de que na universidade se vivencia experiências com filmes que
ajudam a exemplificar teorias e conceitos estudados em aula, esta atividade teve como propósito ampliar a discussão
sobre temas específicos da Psicologia. Objetivo(s): Constituir um espaço não formal de ensino e aprendizagem,
proporcionando trocas de conhecimento e saberes interdisciplinares entre todos os participantes por meio da
sétima arte. Procedimentos Metodológicos: Os encontros foram distribuídos em cinco momentos ocorridos
mensalmente, aos sábados à tarde, com início às 13h45min e término às 16h45min. No primeiro momento,
ocorreram exibições de filmes previamente selecionados e na segunda parte da tarde houve a realização de debates,
com a mediação de um(a) professor(a) junto com um estudante, ambos do curso de Psicologia. Os professores
foram convidados pelas organizadoras e estes, por sua vez, convidaram um estudante do curso de Psicologia. Na
oportunidade, durante o semestre, houve a exibição dos seguintes filmes: “Cisne Negro” (Black Swan, EUA, 2010);
“Ela” (Her, EUA, 2013); “A fita branca” (Das weiße Band, Áustria, 2009), Amor (Amour, França, 2013) e “Clube de
Compras Dallas” (Dallas Buyers Club, EUA, 2013). Ao final da primeira edição, enviou-se um formulário online
para todos os participantes, o que oportunizou a apresentação das percepções, sugestões e críticas da atividade,
da organização dos encontros, do ambiente escolhido, da função e importância dos mediadores no processo de
discussão dos filmes e temas. Resultados/Considerações finais: A partir da análise das respostas dos formulários,
percebeu-se que os encontros proporcionaram aos participantes um espaço diferencial de formação profissional e
acadêmica, discutindo por meio dos filmes situações cotidianas e que estão atravessadas na nossa realidade. Outro
ponto destacado foi a importância dos mediadores como provocadores e disparadores de questionamentos, tanto
na figura do estudante como do professor. A atividade contribuiu para a desconstrução da ideia de que se aprende
somente em sala de aula, ampliando os modos de se perceber o processo de ensino e de aprendizagem. Igualmente,
a atividade proporcionou, na ótica dos participantes, uma aproximação entre estudantes com afinidades em comum,
construindo um novo espaço de relação, enriquecendo os debates ao relacionar Psicologia e cinema. Ao final,
destaca-se o aprimoramento da formação em Psicologia por meio de atividades como esta, que movimenta debates,
trocas de conhecimentos, de olhares e opiniões.
Palavras-chave: Psicologia. Cinema. Ensino. Aprendizagem.
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SOBRE UMA INTERVENÇÃO NA ESCOLA:
PRECISAMOS FALAR SOBRE O BULLYING
Ana Paula Coutinho66
Bibiana Munhoz Roos67
Henriqueta Althaus68
Suzana Feldens Schwertner69
Modalidade: Trabalhos Acadêmicos
Introdução: Este trabalho foi proposto pelas disciplinas Psicologia e Instituições Escolares I e II, do Curso de
Psicologia da Univates, durante o ano de 2015. Nele realizou-se uma intervenção, em uma turma de oitavo ano
do Ensino Fundamental de uma instituição escolar localizada em Lajeado/RS/Brasil. Durante os encontros de
intervenção, assuntos como agressões, bullying, respeito ao próximo e empatia foram trabalhados. As estudantes de
Psicologia, atuando como interventoras, tiveram a oportunidade de experienciar práticas da Psicologia dentro do
contexto escolar. Objetivo: Proporcionar ao grupo de estudantes de Psicologia uma aproximação com o campo
de atuação do psicólogo escolar; trabalhar com o grupo de estudantes as questões referentes ao espaço escolar,
apontadas por eles; e possibilitar um outro olhar sobre o espaço escolar e assim a criação de novos sentidos para
esse. Procedimentos Metodológicos: No primeiro semestre de 2015, na disciplina de Psicologia e Instituições
Escolares I, a partir de estudos teóricos, foi elaborado o projeto da intervenção. No segundo semestre de 2015,
na disciplina Psicologia e Instituições Escolares II, partimos para a atividade na escola, que se realizou em cinco
encontros de cinquenta minutos, durante cinco semanas consecutivas. Nestes encontros foram realizadas rodas
de conversa com os estudantes, os quais a partir destas, tiveram a ideia, planejaram e executaram a gravação de
um vídeo com a temática do bullying escolar. Resultados: Ao costurar teoria e prática, pode-se perceber que a
intervenção se constituiu como um processo que movimentou intensamente os estudantes. A partir dos encontros,
os estudantes do oitavo ano discutiram, refletiram e, por fim, elaboraram um vídeo com a temática bullying escolar,
que posteriormente foi exibido para os demais integrantes da Escola. Tratando sobre assuntos corriqueiros do
dia a dia, as interventoras, tal como os estudantes, sentiram-se gratificados pelo trabalho realizado, que gerou
movimentos e inquietações na sua formação. Considerações finais: A partir desse trabalho, percebeu-se como é
importante aliar teoria e prática, compreendendo como o psicólogo pode exercer seu papel no contexto escolar de
maneira mais ampliada e o quanto deve-se estar atento para não atuar com imposição de saberes e sim por meio de
envolvimento com os atores institucionais.
Palavras-chave: Psicologia. Psicólogo Escolar. Instituição Escolar. Intervenção. Bullying.
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SAJUR EM FOCO: VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO
INTERDISCIPLINAR A PARTIR DA FOTOGRAFIA
Brenda Borges Schmitt70
Laura Gavineski Michellon71
Priscila Pavan Detoni72
Cristiano Bedin da Costa73
Alice Grasiela Rezende Chaves74
Modalidade: Estágio/TCC
Introdução: O presente trabalho trata-se de uma proposta de intervenção realizada no Estágio Supervisionado
Básico do Curso de Psicologia, do Centro Universitário UNIVATES, no Serviço de Assistência Jurídica - SAJUR,
onde alunos (as) dos cursos de Psicologia e Direito realizam atendimentos de forma interdisciplinar. O SAJUR
é um laboratório de ensino, que realiza atendimento gratuito à comunidade hipossuficiente da Comarca de
Lajeado, abrangendo os seguintes municípios: Lajeado, Cruzeiro do Sul, Santa Clara, Forquetinha, Progresso,
Sério, Canudos do Vale e Marques de Souza. Pensando nas relações interdisciplinares e na análise institucional,
realizamos no local uma intervenção chamada “SAJUR em Foco”. Objetivo: Trabalhar a integração e sensibilização
entre os (as) estagiários(as) e profissionais que fazem parte do local através da fotografia. Para isso, realizamos uma
dinâmica de integração na recepção dos (as) novos (as) estagiários (as), utilizando-se da criação de fotografias
relacionado ao momento de estágio no serviço, para a promoção de sentido e reflexão da prática. Procedimentos
metodológicos: A metodologia de trabalho foi executada em algumas etapas: No primeiro momento foi realizado
um grupo para a Integração, onde os (as) estagiários (as) dividiram-se em grupos e receberam um tema relacionado
à prática interdisciplinar, após discutirem o tema, apresentaram o mesmo ao grupo. No segundo momento,
realizou-se uma apresentação sobre o conceito de fotografia e algumas imagens para sensibilização do olhar.
Posteriormente, lançou-se a proposta para criação das fotografias relacionadas ao momento do estágio. Em um
terceiro momento, realizou-se um Grupo Focal com os (as) estagiários (as). E por último, possibilitou-se a troca
das imagens produzidas. Resultados/Considerações finais: A partir desta intervenção espera-se que estagiários
(as) do Direito e da Psicologia aproximem-se das demandas do estágio, e de sua prática de forma empática e
reflexiva, pensando sobre o público abarcado no serviço, e sobre as demandas de Direito Civil e de Família, que
envolve percepções de mundo e sensibilidade. Concluímos que a atividade proporcionou (re) pensar a vivência
do estágio a partir da fotografia, refletindo e olhando para o momento que é tão aguardado na graduação e que
oportuniza uma prática interdisciplinar, a troca de experiências e conhecimentos.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Direito. Psicologia. Estágio. Fotografias.
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DENÚNCIA DE UM OLHAR FALTANTE: O AUTISMO
Indianara Rovêa75
Bernardete Pretto76
Modalidade: Estágio/TCC
O nascimento do eu se dá quando o corpo do bebê é erotizado pelo olhar que a mãe, ou quem esteja exercendo sua
função, lhe direciona nos primeiros cuidados. Se acontece uma falha nesta apresentação de referentes ao bebê, pode
ocorrer uma falta de trocas simbólicas, sendo que o mundo deste fica reduzido ao real. Assim, poder-se-ia começar
a pensar no autismo e nas suas consequências: isolamento, rituais, distúrbios de linguagem e a indiferença no olhar.
O olhar é um meio de linguagem e comunicação com o mundo, e o fato de uma criança autista apresentar, muitas
vezes, um olhar vazio, que não se fixa e não é recíproco, e por isso parecer não relacionar-se com o que olha, é a
questão instigante que faz com que a pesquisadora se interesse em conhecer e entender o que está envolvido nessa
problemática. Para pensar nessa questão do olhar no autismo, além de uma revisão teórica, há a análise de uma
escultura nomeada de “Woman with shopping” (2013), do escultor australiano e hiper-realista Ron Mueck. A obra
expressa um recorte momentâneo do que pode ser considerado um início para o desenvolvimento do autismo: o
olhar da mãe que não é remetido ao bebê e que, por sua vez, tenta esse contato visual com sua mãe, sem receber
resposta. Os objetivos são contemplar uma análise sobre a importância do olhar na constituição psíquica do sujeito,
explorar o entendimento do autismo na teoria psicanalítica e explorar de que forma a psicanálise pensa a questão
do olhar no autismo. Esta pesquisa, enquanto modo de abordagem, é de natureza qualitativa. Configura-se como
uma pesquisa exploratória, de acordo com os objetivos. Enquanto procedimento técnico para a coleta dos dados,
foi realizada uma pesquisa bibliográfica com base em artigos e livros de autores clássicos e contemporâneos da área
da Psicanálise. Além disso, este trabalho se propôs a percorrer um caminho por entre uma expressão artística, que
está relacionada aos escritos teóricos. Para finalizar, no decorrer da realização deste trabalho, pode-se entender o
percurso conceitual que o autismo foi sofrendo com o passar do tempo e com o avançar das discussões e estudos
sobre o assunto, e ainda compreender a importância que o olhar tem enquanto estruturação psíquica, e o quanto
esse processo de olhar e ser olhado, visto aqui como um circuito pulsional, vai ser significativo na vida humana
para constituir um sujeito da pulsão. Constituiu-se a relação entre o olhar do autista que não se remete aos sujeitos
e uma falta na troca com o Outro, entendendo que o autista olha para dentro por ter sido frustrado na sua tentativa
de ser olhado, ou seja, o olhar que o autista não remete ao mundo foi, primeiramente, negado a ele na sua relação
com o Outro. O autista não reconhece a si mesmo enquanto um sujeito psíquico e não pode, então, reconhecer os
outros ao seu redor.
Palavras-chave: Autismo. Olhar. O Outro. Pulsão.
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CLÍNICA DO TRABALHO NA PRÁTICA: RELATOS
DE UM ESTÁGIO DE PSICOLOGIA
Bianca Kappler77
Daniela De Azambuja Hirtenkauf Munhoz78
Ana Lúcia Bender Pereira79
Modalidade: Estágio/TCC
Introdução: A Clínica do Trabalho é uma proposta de revisão dos processos de trabalho para pensar na saúde
do trabalhador. Dejours (1994) é referência na clínica psicológica que propõe revisar as atividades de trabalho a
partir das concepções dos sujeitos diretamente envolvidos com as práticas cotidianas. Ainda sob o olhar da Análise
Institucional, proposta por Gregório Baremblitt (2002), pode-se analisar as dinâmicas e relações. Objetivos:
Problematizar e repensar um dos pontos principais das relações de trabalho, a equipe. Oportunizar um espaço de
fala e escuta para potencializar as ações dos trabalhadores de uma organização de consultoria empresarial. Oferecer
um espaço de diálogo que vai além do trabalho em tarefas, pois alcança os sentimentos. Elencar assuntos pertinentes
ao próprio trabalho. Procedimentos Metodológicos: Este artigo é um relato da experiência de uma intervenção
proposta como estagiária que descreve aspectos vivenciados na oportunidade de um grupo com os trabalhadores
de uma empresa a partir da Psicologia e áreas afins, como a gestão de pessoas. Sustentada pelo coletivo, a própria
equipe assume a tarefa de analisar a estrutura e funcionamento da organização da qual faz parte, assim, tratase de um grupo interativo de discussão com a proposta diferenciada de uma capacitação ou treinamento, que
são caracteristicamente didáticos. Foram cinco encontros semanais com um grupo composto por nove pessoas.
Resultados/Considerações finais: A proposta embasada na Clínica do Trabalho se mostrou assertiva e eficaz
para potencializar a motivação e a circulação de aspectos subjetivos dos membros do grupo. As ferramentas grupais,
como o feedback constante e a oportunidade de diálogo, mobilizaram a atitude da equipe a fim de oportunizar
aos colegas opiniões pertinentes às relações pessoais e de trabalho, discutindo os temas propostos e também as
posturas de cada um para potencializar a rotina das atividades e o clima da organização. Como resultado, obtivemos
opiniões satisfatórias da equipe, novas ideias para as rotinas diárias, fortalecimento do vínculo entre colegas através
da empatia e troca de feedbacks.
Palavras-chave: Intervenção psicológica. Clínica do Trabalho. Relato de experiência.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS USUÁRIOS
DE UMA CLÍNICA-ESCOLA EM UMA INSTITUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR
Cristiane Guaragni80
Graziela Gerevini de Oliveira81
Priscila Pavan Detoni82
Modalidade: Estágio/TCC
Introdução: este trabalho retrata uma intervenção por meio de uma pesquisa de satisfação realizada com os(as)
usuários(as) na clínica universitária regional de educação e saúde (cures), no estágio básico supervisionado em
psicologia. Esse serviço recebe encaminhamentos de usuários(as) dos serviços de saúde e educação de três municípios
do Vale do Taquari. Objetivo: o objetivo principal deste estudo foi oportunizar um canal de comunicação entre
os(as) usuários(as) do serviço com os(as) estagiários(as) e supervisores(as), proporcionando assim que todos(as)
possam compor com a cures dentro da sua proposta de cuidado, interdisciplinaridade e integralidade (Saldanha,
2013). Método: a partir das ferramentas da análise institucional (Baremblitt, 2002) foi proposta a pesquisa de
satisfação dos(as) usuários(as) no local. A partir de um questionário os(as) usuários(as) puderam, anonimamente,
demonstrar a partir de suas vivências no serviço, como o percebem e quais as melhorias que julgam ser importantes
para aprimorar os atendimentos prestados neste espaço. Resultados/Considerações finais: o questionário
aplicado teve 37 respondentes gerando uma porcentagem de 55,22% de um total de 67 usuários que frequentam o
serviço no decorrente semestre. Mais de 30 usuários(as) consideraram os atendimentos qualificados e mencionam
como pontos positivos, o carinho, o acolhimento e a atenção recebida por parte dos estagiários. O atendimento
pontual e a possibilidade de fazer novos amigos na CURES também foram destacados e as brincadeiras que são
realizadas, as pinturas e desenhos também foram citadas. Após a análise dos dados, foi realizada uma devolução
com a equipe, o que gerou um reconhecimento do compromisso social e acadêmico de suas práticas, bem como
proporcionou um repensar sobre futuras ações.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado de Psicologia. Intervenção. Pesquisa de Satisfação. Análise Institucional.
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ANÁLISE DO EFEITO DE UMA INTERVENÇÃO
EM GRUPO COM TERAPIA COGNITIVOCOMPORTAMENTAL PARA MANEJO DE ANSIEDADE
Lauren Heineck de Souza83
Raquel de Melo Boff84
Modalidade: Estágio/TCC
A ansiedade trata-se de um mecanismo de antecipação de perigo fundamental à sobrevivência humana que envolve
respostas cognitivas, afetivas, fisiológicas e comportamentais frente a situações potencialmente ameaçadoras
(CLARK e BECK, 2012). Caso não sejam manejados, os sintomas podem tornar-se prejudiciais, ter impactos
negativos na qualidade de vida e desencadear transtornos de ansiedade (OLTHUIS et al, 2015; GUIMARÃES, 2014).
Estudos epidemiológicos apontam a prevalência de transtornos de ansiedade em 20,8% da população brasileira,
sendo 9,7% do total com comorbidade com transtornos de humor (MOLINA et al, 2014). Representam a categoria
de diagnóstico psiquiátrico com custo mais elevado para a saúde pública e privada, e estão associados ao consumo
abusivo de álcool e outras drogas, obesidade e incapacidade funcional (MEULDJIK et al., 2015). Neste contexto,
a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) vem sendo considerada uma abordagem efetiva para o manejo dos
sintomas de ansiedade de acordo com meta-análises (HOFMANN et al., 2012). Não foram encontrados estudos
que avaliassem os efeitos da TCC para manejo e redução de ansiedade de modo geral, com caráter preventivo
para o desenvolvimento de transtornos, o que motivou a elaboração deste estudo. Esta pesquisa objetiva avaliar
o efeito de uma intervenção com TCC para manejo de ansiedade realizada em 10 sessões semanais em grupo
com caráter preventivo, realizada em uma Clínica de Saúde. Trata-se de um estudo quantitativo, longitudinal
e quase-experimental. Em pré e pós intervenção, foram aplicados: Inventário da Ansiedade de Beck; Régua de
autopercepção de nível de ansiedade; e o WHOQol-brief para mensurar a qualidade de vida. Os resultados foram
analisados estatisticamente através do teste de Wilcoxon, o tamanho do efeito foi mensurado a partir do d de Cohen
e a magnitude das diferenças foi calculada a partir do effect size r. Participaram da intervenção 8 pessoas divididas
em dois grupos que ocorreram concomitantemente. O protocolo foi elaborado a partir da compilação de diferentes
referenciais para tratamento de transtornos de ansiedade e resultou uma estrutura focada no manejo e na redução
de ansiedades elevadas de modo geral, de caráter preventivo. Algumas técnicas utilizadas foram: psicoeducação,
automonitoramento, reestruturação cognitiva, checagem de evidências, técnicas de respiração e mindfulness,
exposição gradual às situações temidas e/ou evitadas, resolução de problemas, treinamento de habilidades sociais e
prevenção à recaída. A partir da análise dos dados, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em
todas as variáveis, efeito classificado como muito grande na autopercepção da ansiedade (r=0.87), nos sintomas
físicos e psicológicos da ansiedade (r=0.78), efeito grande na qualidade de vida total (r=0.63) e no Domínio Físico
(r=0.67). Os demais Domínios: Psicológico, Relações Sociais e Meio Ambiente, apresentaram efeito moderado.
O fato de todos os participantes apresentarem diminuição da ansiedade e melhoras em domínios de Qualidade de
Vida pode ser atribuído à ausência de transtornos de ansiedade, o que reforça a importância de intervenções de
caráter preventivo. O estudo permite inferir que intervenções em TCC constituem uma alternativa eficiente para
diminuição da ansiedade, aumento da qualidade de vida e para prevenção do desenvolvimento de transtornos de
ansiedade.
Palavras-chave: Ansiedade. Qualidade de vida. Prevenção. Intervenção psicoterapêutica. Terapia cognitivocomportamental.
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PROVA BRASIL: A PERCEPÇÃO DAS ESCOLAS
SOBRE O FORMATO E O USO DO TESTE COMO
UM POSSÍVEL RECURSO PEDAGÓGICO
Gabriel Bavaresco85
Ana Ghisleni86
Elise Cândida Dente87
Márcia Jussara Hepp Rehfeldt88
Modalidade: Pesquisa/Extensão
Introdução: O presente trabalho foi desenvolvido no Programa Nacional de Pós-doutoramento que está
vinculado ao Observatório de Educação (OBEduc) da Univates, sendo ambas iniciativas fomentadas pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Institucionalmente estão vinculados
à pesquisa intitulada “Estratégias metodológicas visando à inovação e reorganização curricular no campo da
Educação Matemática no Ensino Fundamental”, em desenvolvimento no Centro Universitário UNIVATES.
Procedimentos Metodológicos: A produção foi estruturada a partir da análise de dados advindos de entrevistas
realizadas em 2015. As referidas entrevistas tiveram por objetivo vislumbrar, a partir da opinião do corpo diretivo e
dos professores, como se dá a organização do currículo e a preparação das seis escolas do Vale do Taquari parceiras
do OBEduc para as avaliações de larga escala, mais especificamente a Prova Brasil, que compõe o IDEB. Para a
realização das entrevistas foi utilizado um roteiro semiestruturado, e para a análise de dados, as entrevistas foram
gravadas e transcritas. Posteriormente foram selecionadas falas dos professores sobre o preparo em sala de aula para
a avaliação. Resultados/Considerações finais: Os resultados apontam que os educadores utilizam as provas de
edições anteriores como um recurso para a preparação dos alunos para futuras avaliações, em relação ao formato e
às questões propostas. Entretanto, nota-se que existe uma resistência por parte dos alunos em trabalhos com este
modelo de atividades, uma vez que estas são incomuns em suas práticas discentes. Em acréscimo, cabe ressaltar
que em algumas escolas, o corpo diretivo afirma não se preparar de modo especial para a avaliação em destaque,
devido a escola já agregar estes conteúdos em seu currículo. Já outras escolas realizam simulados com o intuito
de preparar os estudantes para a avaliação externa, embora que o foco não seja necessariamente a Prova Brasil.
Conforme citado por alguns entrevistados, visa-se às diversas avaliações que os alunos terão ao longo de suas
vidas. Entende-se, igualmente, que a Prova Brasil surge como um acréscimo ao ensino que desenvolve atividades
pertinentes ao cotidiano dos alunos, contemplando questões que são próximas às suas vidas sociais. Além disso,
ela promove a mudança do trabalho do professor em sala de aula, por evidenciar diferentes formas de abordar
conteúdos, impondo aos professores um (re)pensar do fazer pedagógico. Em relação ao currículo das escolas,
um dos pontos relevantes nas falas dos professores e nos artigos utilizados como referencial teórico (SANTOS,
2009; BONAMINO E SOUSA, 2012; RODRIGUES, 2015) é o fato deste pouco desenvolver habilidades que
sejam próximas à realidade do estudante, ou seja, a diversidade cultural encontrada no ambiente escolar não é
privilegiada, permanecendo atrelada a um método de ensino universal em que o conhecimento não se envolve
com a multiplicidade dos que estão em processo de aprendizagem. Os resultados apontam, também, que as escolas
que realizaram um preparo curricular mais intensificado não obtiveram melhoras consideráveis em relação às que
não o fizeram. Em adição, os gestores destacam que as avaliações de larga escala pecam em não considerar aspectos
subjetivos de cada escola, não contemplando as realidades sociais e educacionais de cada instituição.
Palavras-chave: IDEB. Prova Brasil. Ensino Fundamental. Desempenho.
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TRABALHANDO E ESTUDANDO NO MESMO LOCAL:
QUESTÕES PROVENIENTES DESTE EMARANHADO
Ana Paula Coutinho89
Carla Heloisa Schwarzer90
Isadora Moro da Luz91
Suany Chisté Benvegnú92
Ana Lúcia Bender Pereira93
Modalidade: Trabalhos Acadêmicos
Introdução: O presente trabalho, proposto pela disciplina Psicologia, Trabalho e Organizações I, do Curso de
Psicologia, da Univates, tem como finalidade proporcionar aos acadêmicos a experiência na realização de um
grupo focal com trabalhadores e, através deste, a aproximação com questões que atravessam o mundo do trabalho.
O trabalho tem como função valor social inestimável. Constitui-se em um dos elementos que sustenta o nosso
sistema econômico, mas também como fator equilibrante do sujeito, quando através de suas tarefas permite a
diminuição da carga psíquica de quem o exerce ou do contrário, pode causar sofrimento quando impede esta
descarga, sendo singulares as formas que cada um precisa para realizar este processo (DEJOURS, 1994). Objetivos:
O grupo realizado com a participação de funcionárias, atuando também como estudantes, de uma Instituição
de Ensino Superior (IES) do interior do Rio Grande do Sul-RS buscou discutir questões como: o significado
do trabalho na contemporaneidade; a relação que é feita entre estudar e trabalhar no mesmo local; os papéis se
intercalam/se misturam; quais os benefícios e malefícios de estudar e trabalhar no mesmo local; e onde termina o
funcionário e começa o estudante, se é possível uma separação. Procedimentos Metodológicos: O grupo focal
teve a participação de 4 integrantes, com duração de 40 minutos, onde se utilizou da música Passarinhos do cantor
Emicida como ferramenta disparadora das discussões. Resultados/Considerações finais: Percebe-se na fala das
participantes a dificuldade na sociedade atual, de enxergar e valorizar o estudo como uma forma de trabalho, além
da constante necessidade de especializar-se e qualificar-se e a consequente falta de tempo para o lazer. Outro ponto
trazido foi a cansativa jornada de estudos e trabalho, horas de sono investidas e dedicadas ao estudo, como também
o cuidado ético de não misturar os papéis de estudante e trabalhadoras nos distintos locais da IES.
Palavras-chave: Trabalho. Estudo. Sociedade contemporânea. Sofrimento.
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